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LỜI MỞ ĐẦU 

Thí nghiệm vật lý có vai trò quan trọng trong dạy học và trong nghiên cứu, là cơ sở 

của phƣơng pháp thực nghiệm. Thêm vào đó, ngày nay, mục tiêu giáo dục là phát triển 

năng lực của học sinh thì thí nghiệm càng đƣợc chú trọng và quan tâm. Trong những năm 

gần đây, rất nhiều công trình nghiên cứu, luận văn, luận án,..nghiên cứu về thí nghiệm và 

sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý. Nguồn tài liệu tham khảo về thí nghiệm trong dạy 

học vật lý rất phong phú. Nhằm mục đích biên soạn tài liệu tham khảo cũng nhƣ thực hiện 

nhiệm vụ giữa học phần: “sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lý”, chúng tôi 

quyết định thực hiện đề tài “Thí nghiệm trong dạy học vật lý”. 

 Đề tài đƣợc chia thành 4 chƣơng:  

 Chƣơng I: Lý luận về thí nghiệm vật lý 

 Chƣơng II: Lý luận về thí nghiệm trong dạy học vật lý 

 Chƣơng III: Định hƣớng đổi mới sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý 

 Chƣơng IV: Tìm hiểu về một số thí nghiệm vật lý trong dạy học. 

Chúng tôi xin cảm ơn TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt học 

phần “sử dụng thiết bị trong dạy học vật lý” cũng nhƣ có những lời khuyên bổ ít.  

 Tuy chúng tôi đã cố gắng hoàn thành thật tốt, nhƣng sai sót là điều không tránh 

khỏi. Mong quý vị thông cảm và đóng góp. 

Chân thành cảm ơn! 

Nhóm tác giả  
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Đối tƣợng nghiên cứu 

Phƣơng tiện tác động 

Phƣơng tiên quan sát 

CHƢƠNG I: LÝ LUẬN VỀ THÍ NGHIỆM VẬT 

LÝ 

I.1. Định nghĩa thí nghiệm vật lý 
Theo tác giả Phạm Hữu Tòng, thí nghiệm là gây ra một hiện tƣợng, một sự biến đổi 

nào đó trong điều kiện xác định để quan sát, thu thập dữ liệu. 

Theo tác giả Nguyễn Đức Thâm, thí nghiệm là sự tác động có chủ định, có hệ thống 

của con ngƣời vào các đối tƣợng của hiện thực khách quan. Thông qua sự phân tích các 

điều kiện mà tro ng đó đã diễn ra sự tác động và các kết quả của sự tác động, ta có thể thu 

nhận đƣợc tri thức mới. 

Nhƣ vậy, thí nghiệm vật lý là sự tác động có chủ định và hệ thống của nhà vật lý vào 

các  đối tượng vật lý nhằm biến đổi các đối tượng vật lý để quan sát, thu thập dữ liệu, 

thông qua sự phân tích, tổng hợp có thể thu nhận tri thức vật lý mới. 

Ví dụ: Thí nghiệm giao thoa Young, thí nghiệm giao thoa electron qua hai khe, thí 

nghiệm tán xạ hạt  của Rutherfor, thí nghiệm tán sắc ánh sáng qua lăng kính của 

Newton,… 

I.2. Đặc điểm của thí nghiệm vật lý 
 Thí nghiệm vật lý gồm ba yếu tố cấu thành là: đối tƣợng nghiên cứu, phƣơng tiên 

tác động, và phƣơng tiện quan sát.  
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Thí nghiệm vật lý có các đặc điểm sau: 

 Thí nghiệm vật lý thƣờng đƣợc thiết kế có mục đích, tức là trƣớc khi tiến hành thí 

nghiệm, nhà vật lý phải xác định đối tƣợng hay mối quan cần nghiên cứu.   

 Hiện tƣợng thu đƣợc trong các điều kiện của thí nghiệm vật lý phải rõ ràng, dễ quan 

sát. Các điều kiện của thí nghiệm phải đảm bảo sao cho khi thay đổi các điều kiện thì sự 

biến đổi của đối tƣợng hay mối quan hệ phải có sự biến đổi rõ ràng. Những hiện tƣợng, sự 

biến đổi đƣợc quan sát, đo đạc bằng các thiết bị quan sát. 

 Đặc điểm quan trọng của thí nghiệm vật lý là phải có tính lặp lại. Tức là với cùng 

điều kiện, thiết bị và các thao tác thí nghiệm nhƣ nhau thì kết quả thu đƣợc phải đồng nhất. 

I.3. Vai trò của thí nghiệm trong nhận thức khoa học 
Vật lý học là một khoa học thực nghiệm, nhƣ vậy vai trò của thí nghiệm vật lý là 

không thể thiếu. Chúng ta xem xét một số ví dụ về vai trò của các thí nghiệm trong nghiên 

cứu khoa học. 

Galilei là một nhà thực nghiệm cũng đồng thời là ngƣời đầu tiên đƣa thí nghiệm vào 

nhận thức khoa học. Galiiei không tin vào những điều đƣợc học ở ghế nhà trƣờng, không 

tin đƣợc những điều kinh viện, không thể chấp chấp nhận cái lí lẽ viện dẫn kinh thành. 

Một trong những điều đƣợc giảng dạy thời đó “theo quan điểm Aristotle, vật nặng rơi 

nhanh hơn vật nhẹ”, điều này làm Galilei cảm thấy khó chịu, theo ông thì các vật phải rơi 

nhƣ nhau, các vật rơi khác nhau là do sức cản của không khí. Để phản bác quan điểm của 

Aristotle cũng nhƣ bảo vệ quan điểm của mình, Galilei đã làm thí nghiệm thả rơi hai quả 

cầu chì có khối lƣợng khác nhau trên tháp nghiêng Pisa. Thí nghiệm của Galilei có ý nghĩa 

về phƣơng pháp, muốn nhận thức đƣợc thiên nheien thì phải quan sát thiên nhiên, phải làm 

thí nghiệm, phải hỏi thiên nhiên, phải để thiên nhiên phán xét. Galilei cũng hiểu rằng muốn 

rút đƣợc kết luận khoa học từ thực nghiệm, cần loại trừ những ảnh hƣởng bên ngoài làm 

kết quả thí nghiệm bị sai lệch. Galilei là cha đẻ của nền vật lý thực nghiệm. 

Francis Bacon coi thí nghiệm là cơ sở của phƣơng pháp khoa học. Dựa vào thí 

nghiệm, vào thực tiễn và sử dụng phƣơng pháp quy nạp, nhà khoa học phải xây dựng 

những kết luận khái quát, tức là phải đi từ những sự kiện riêng lẻ đến những khái quát hẹp, 
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từ những khái quát hẹp đến khái quát rộng hơn và cứ tiếp tục nhƣ thế để đi đến khái quát 

tổng quát nhất. Nhƣ vậy, chân lý khoa học đƣợc rút ra từ thí nghiệm, thực tiễn và cũng 

đƣợc kiểm tra lại bằng thí nghiệm và thực tiễn. Nhƣ vậy, sau khi vật lý thực nghiệm ra đời, 

thoát khỏi chủ nghĩa kinh viện, trong một thời gian ngắn đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to 

lớn. Các nhà vật lý đi tìm chân lí khoa học không bằng những cuộc tranh luận mà cách tiến 

hành thí nghiệm. 

Năm 1889, Planck nghiên cứu lí thuyết về bức xạ của vật đen tuyệt đối. Các nhà lý 

thuyết khác đã xuất phát từ lí thuyết để xây dựng một công thức rồi đem công thức đối 

chiếu với các dữ liệu thực nghiệm. Planck chọn con đƣờng ngƣợc lại, dựa vào những dự 

liệu thực nghiệm phong phú và đáng tin cậy để xây dựng một công thức thực nghiệm rồi 

sau đó tìm cách giải thích ý nghĩa vật lý của công thức đó. 

Các nhà vật lý lý thuyết đã dự đoán có tồn tại hạt tachyon là hạt chuyển động nhanh 

hơn ánh sáng. Nó có tồn tại hay không, ngoài những nghiên cứu lý thuyết ta phải trong cậy 

ở những nhà thực nghiệm. Một số thí nghiệm đã đƣợc tiến hành nhƣng tachyon chƣa đƣợc 

phát hiện. Có thể là không hề có tachyon nhƣng cũng có thể là tachyon có tính chất gì đó 

mà lý thuyết chƣa tính đến nên các thí nghiệm dựa trên các lý thuyế hiện có là những thí 

nghiệm chƣa đúng. Thí nghiệm không phát hiện đƣợc tachyon không có nghĩa là không có 

tachyon, mà chính vì tachyon không nhƣ là tachyon mà các nhà khoa học đã bố trí cài bẫy 

định dành cho nó, và nó đã không “sa bẫy”. Lại phải xem lại lý thuyết và làm những thí 

nghiệm khác. 

Sau khi đã có những ý tƣởng vật lý và tìm đƣợc bộ máy toán học để xây dựng lý 

thuyết còn có việc làm quan trọng nữa là gắn cho một số kí hiệu toán học và các kết luận 

toán học những ý nghĩa vật lý nhất định. Trong vật lý lƣợng tử, việc này không thể sử 

dụng các phƣơng pháp logic để giải quyết mà phải dùng phƣơng pháp tiên đề. Đó là những 

mệnh đề không thể chứng minh đƣợc, phải công nhận nó. Tính đúng đắn của các tiên đề 

đƣợc chứng minh bởi các thực nghiệm tiến hành trên các cơ sở kết luận toán học đã đƣợc 

vật lý hóa. 
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Fritjof Capra viết, nếu nhà nghiên cứu xây dựng mô hình nhƣng các kết quả của 

thực nghiệm lại trái với mô hình thì sẽ phải chỉnh sửa lại mô hình và cuối cùng mô hình 

vẫn bị phản bác bởi thực nghiệm thì ngƣời ta phải bỏ mô hình đó. 

Nếu các kết quả của thí nghiệm trùng với các tiên đoán lý thuyết thì các kết quả đó, 

dù điều này thoạt nhìn có thể tƣởng là kì lạ, vẫn ít làm các nhà khoa học quan tâm. Những 

thí nghiệm có kết quả mâu thuẫn với các tiên đoán lý thuyết có tầm quan trọng cực kì lớn 

đối với khoa học, bởi vì sự mâu thuẫn này là một dấu hiệu về sự cần thiết phải xây dựng 

những quan điểm lý thuyết mới. Chính những thí nghiệm nhƣ vậy đóng một vai trò quyết 

định trong khoa học. Ví dụ, đầu thế kỉ XX, các nhà thực nghiệm đổ xô vào công cuộc tìm 

kiến sự hiện diện của ether vũ trụ, trong đó nổi tiếng nhất là thí nghiệm giao thoa kế 

Michelson, tuy nhiên mọi cố gắng đều thất bại, chính vì thế mà các nhà thực nghiệm và lý 

thuyết phải tự hỏi “liệu có tồn tại ether vũ trụ”. Cam đảm và bản lĩnh, Einstein đã bác bỏ 

sự tồn tại của ether vũ trụ để xây dựng lý thuyết mới “thuyết tƣơng đối đặc biệt” để có thể 

giải quyết tốt các mâu thuẫn liên quan đến vận tốc ánh sáng. 

Nhƣng không chỉ có thế, R.Feyman còn nói về vai trò của thí nghiệm nhƣ sau: “Các 

bạn có thể tƣởng tƣợng rằng hình nhƣ chúng tôi luôn luôn dự đoán, rồi kiểm tra các dự 

đoán bằng thực nghiệm, khiến cho thực nghiệm chỉ đóng vai trò phụ. Nhƣng thực ra các 

nhà thực nghiệm là những ngƣời hoàn toàn tự lập. Họ thích làm thí nghiệm ngay trƣớc khi 

có ngƣời nào đó suy nghĩ ra một điều gì đó và hộ rất hay làm việc trong những lĩnh vực mà 

các nhà lý thuyết còn chƣa có một dự đoán nào”. R.Feyman còn khẳng định: “Một trong 

những phƣơng pháp chắc chắn nhất để làm dừng lại sự tiến bộ của khoa học là chỉ cho 

phép thực nghiệm tiến hành trong những lĩnh vực mà ở đó các định luật đã đƣợc phát 

minh”. 

Như vậy, trong phương pháp nhận thức khoa học vật lý, thí nghiệm có vai trò tạo ra 

những tình huống vật lý, đặt ra một vấn đề cần nghiên cứu. Thí nghiệm còn có vai trò cung 

cấp các dữ liệu làm cơ sở cho việc xây dựng các lý thuyết. Và đặc biệt thí nghiệm đóng vai 

trò kiểm tra, xác nhận hay bác bỏ một lý thuyết nào đó. 
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I.4. Chức năng của thí nghiệm trong nghiên cứu 
Theo quan điểm của lí luận nhận thức, trong nghiên cứu khoa học, thí nghiệm có 

các chức năng sau: 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc thu nhận tri thức (nguồn trực tiếp của tri thức). 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu đƣợc. 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc vận dụng tri thức đã thu đƣợc vào thực tiễn. 

 Thí nghiệm là một bộ phận của các phƣơng pháp nhận thức vật lý. 

 Thí nghiệm là phương tiện của việc thu nhận tri thức 

Vai trò của thí nghiệm trong mỗi giai đoạn của quá trình nhận thức phụ thuộc vào 

vốn hiểu biết của con ngƣời về đối tƣợng cần nghiên cứu. Nếu nhà nghiên cứu hoàn toàn 

chƣa có hoặc có ít hiểu biết về đối tƣợng cần nghiên cứu thì thí nghiệm đƣợc sử dụng để 

thu nhận những kiến thức đầu tiên về nó. Khi đó, thí nghiệm đƣợc sử dụng nhƣ là “câu hỏi 

đối với tự nhiên” và chỉ có thể thông qua thí nghiệm mới trả lời đƣợc câu hỏi này. Việc tìm 

cách đặt câu hỏi đối với tự nhiên (thiết kế phƣơng án thí nghiệm), việc tiến hành thí 

nghiệm và việc xử lí các kết quả quan sát, đo đạc sau đó chính là quá trình tìm câu trả lời 

cho câu hỏi đã đặt ra. Nhƣ vậy, thí nghiệm đƣợc sử dụng nhƣ là kẻ phân tích hiện thực 

khách quan và thông qua quá trình thiết lập nó một cách chủ quan để thu nhận tri thức 

khách quan. 

 Thí nghiệm là phương tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu được. 

Theo quan điểm của lí luận nhận thức, một trong các chức năng của thí nghiệm 

trong nghiên cứu là dùng để kiểm tra tính đúng đắn của các tri thức mà ngƣời nghiên cứu 

đã thu đƣợc trƣớc đó. Trong nhiều trƣờng hợp, kết quả của thí nghiệm phủ định tính đúng 

đắn của tri thức đã biết, đòi hỏi phải đƣa ra giả thuyết khoa học mới và lại phải kiểm tra nó 

ở các thí nghiệm khác. Nhờ vậy, thƣờng ngƣời ta sẽ thu đƣợc những tri thức có tính khái 

quát hơn, bao hàm các tri thức đã biết trƣớc đó nhƣ là những trƣờng hợp riêng, trƣờng hợp 

giới hạn. 
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Trong nghiên cứu khoa học, có một số kiến thức đƣợc rút ra bằng suy luận lôgic 

chặt chẽ từ các kiến thức đã biết. Trong những trƣờng hợp này, cần tiến hành thí nghiệm 

để kiểm tra tính đúng đắn của chúng. 

 Thí nghiệm là phương tiện của việc vận dụng tri thức đã thu được vào thực tiễn. 

Trong việc vận dụng các tri thức lí thuyết vào việc thiết kế, chế tạo các thiết bị kĩ 

thuật, ngƣời ta thƣờng gặp nhiều khó khăn do tính trừu tƣợng của tri thức cần sử dụng, tính 

phức tạp chịu sự chi phối bởi nhiều định luật của các thiết bị cần chế tạo hoặc do lí do về 

mặt kinh tế hay những nguyên nhân về mặt an toàn. Khi đó, thí nghiệm đƣợc sử dụng nhƣ 

là phƣơng tiện tạo cơ sở cho việc vận dụng các tri thức đã thu đƣợc vào thực tiễn.  

Lịch sử phát triển của vật lý cũng cho thấy: các thí nghiệm cơ bản không chỉ dẫn 

đến hình thành những thuyết vật lý mới mà còn làm xuất hiện nhiều ngành kĩ thuật mới. Ví 

dụ nhƣ: thí nghiệm Stôlêtôp về hiệu ứng quang điện không chỉ là xuất phát điểm của việc 

xây dựng quang lƣợng tử mà còn tạo cơ sở cho sự ra đời của ngành kĩ thuật quang điện. 

 Thí nghiệm là một bộ phận của các phương pháp nhận thức vật lý. 

 Vật lý học là môn khoa học thực nghiệm, một trong những phƣơng pháp đóng vai 

trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của vật lý học là phƣơng pháp thực 

nghiệm. Phƣơng pháp thực nghiệm là phƣơng pháp nghiên cứu các hiện tƣợng tự nhiên 

bằng cách chủ động tác động lên các đối tƣợng nghiên cứu nhằm tạo ra điều kiện xác định 

xem đối tƣợng, hiện tƣợng biến đổi nhƣ thế nào. Trong phƣơng pháp thực nghiệm, thí 

nghiệm là cơ sở để ngƣời nghiên cứu thu thập dữ liệu, theo dõi sự biến đổi của hiện tƣợng. 

Qua đó, thấy rằng thí nghiệm là một bộ phận của phƣơng pháp thực nghiệm, trong khi đó 

phƣơng pháp thực nghiệm là một trong những phƣơng pháp nhận thức vật lý quan trọng. 

I.5. Phương pháp thực nghiệm trong vật lý  
I.5.1. Định nghĩa 

Phƣơng pháp thực nghiệm là phƣơng pháp nghiên cứu các hiện tƣợng bằng cách 

chủ động tác động lên các đối tƣợng nghiên cứu nhằm tạo ra những điều kiện xác định 
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xem đối tƣợng, hiện tƣợng biến đổi nhƣ thế nào hoặc thay đổi điều kiện để xem đối tƣợng, 

hiện tƣợng biến đổi nhƣ thế nào. 

Có thể kết luận rằng: Phƣơng pháp thực nghiệm là phƣơng pháp thu lƣợm thông tin 

từ đối tƣợng nghiên cứu bằng cách sắp đặt các sự kiện sao cho chúng bộc lộ tính quy luật 

của chúng. 

I.5.2. Vị trí của phương pháp thực nghiệm trong chu trình nhận thức khách quan 

Từ một thực tại (các đối tƣợng, hiện tƣợng cụ thể) ngƣời ta xây dựng đƣợc lý thuyết 

tƣơng ứng (bao gồm một hệ thống các khái niệm về thực tại cần nghiên cứu gắn bó với 

nhau trong một mô hình hoặc trong các định luật vật lý nhất định), rồi từ một lý thuyết đã 

đƣợc xây dựng ngƣời ta trở về một phạm vi thực nghiệm rộng hơn (Lý thuyết vận dụng để 

giải thích và tiên đoán các hiện tƣợng trong thực tại lớn hơn thực tại nghiên cứu ban đầu), 

phạm vi thực nghiệm ấy cùng với lý thuyết ban đầu lại là cơ sở cho những nghiên cứu bổ 

sung, mở rộng lý thuyết… 

  

 Quá trình này diễn ra một cách liên tục, qua đó con ngƣời ngày càng hiểu biết thực 

tại một cách sâu sắc hơn, bản chất hơn, đa dạng hơn, rộng lớn hơn bằng những lý thuyết 

ngày càng tổng quát và có phạm vi sử dụng ngày càng rộng. 

 Trong chuỗi quá trình nhận thức này nếu quan điểm phƣơng pháp thực nghiệm là 

bắt đầu từ quan sát, phân tích hiện tƣợng, đề xuất ra các giả thuyết đến tiến hành thí 

Thực tại 

Lý thuyết 
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nghiệm, xử lý kết quả và hình thành lý thuyết, thậm chí cả khâu kiểm tra lý thuyết bằng 

thực nghiệm mới thì quan niệm này là sự quá đề cao phƣơng pháp thực nghiệm. 

 Nếu quan niệm rằng phƣơng pháp thực nghiệm chỉ là khâu tiến hành thí nghiệm để 

kiểm tra một giả thuyết có sẵn và xử lý kết quả thí nghiệm thì phƣơng pháp thực nghiệm 

chỉ còn là những thủ thuật hay phƣơng pháp thực hành chƣa đánh giá đúng vai trò của 

phƣơng pháp thực nghiệm trong khoa học vật lý. Sơ đồ sau chỉ ra vị trí của phƣơng pháp 

thực nghiệm trong quá trình nhận thức khách quan. 

I.5.3. Các bước cơ bản của phương pháp thực nghiệm 

 Phƣơng pháp thực nghiệm trong vật lý cổ điển 

 Bƣớc 1: Quan sát hiện tƣợng trong mối quan hệ phức tạp, đa dạng và biến đổi 

không ngừng. 

 Bƣớc 2: Tách các mặt cần nghiên cứu (các tính chất, đặc điểm, các mối quan hệ,..) 

tạo ra những hiện tƣợng dƣới dạng thuần khiết (tạo ra những điều kiện tác động chủ động) 

để những đặc điểm, tính chất hoặc quy luật nghiên cứu nổi lên còn các tính chất khác, quy 

luật khác trở nên thứ yếu. 

 Bƣớc 3: Quan sát thực nghiệm, đo đạc các đại lƣợng vật lý đặc trƣng. 

Đối tƣợng, hiện tƣợng tự nhiên 

Hiện tƣợng dƣới dạng thuần khiết 

Phƣơng pháp thực 
nghiệm 

Các định luật, quy tắc,...thực nghiệm 

phƣơng pháp thực nghiệm 

Hệ quả của thuyết 

Thuyết- mô hình của thực tại khách quan 
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 Bƣớc 4: So sánh các quá trình biến đổi trong những điều kiện xác định, chủ động 

thay đổi điều kiện để làm rõ tính chất, quy luật. 

 Phƣơng pháp thực nghiệm trong vật lý hiện đại 

Với sự ra đời của vật lý hiện đại các nghiên cứu của vật lý thực nghiệm hầu nhƣ 

không còn bắt đầu từ nghiên cứu trực tiếp một đối tƣợng, hiện tƣợng khách quan, từ những 

nhiệm vụ nghiên cứu đƣa đến một cách ngẫu nhiên, tình cờ mà luôn xuất phát từ nhu cầu 

kiểm chứng một hệ quả nào đó đƣợc tiên đoán từ một thuyết (hay một giả thuyết khoa học 

nào đó) nhằm để khẳng định hay phủ định kết quả nghiên cứu lý thuyết. Các thí nghiệm 

trong vật lý hiện đại vì thế thƣờng không có mối liên hệ trực tiếp với một thực tại đích 

thực nào, chúng là kết quả của sự sáng tạo, mục đích của chúng là đƣa các giả thuyết khoa 

học, các hệ quả của các lý thuyết vào thử thách. 

Ví dụ: Theo mẫu nguyên tử Rutherford thì có thể suy ra hệ quả là: các nguyên tử (vì 

thế là vật chất) không bền vững vì các electron chuyển động trong nguyên tử sẽ mất dần 

năng lƣợng và nhanh chóng “rơi vào” hạt nhân, hơn nữa, trong quá trình chuyển động 

chúng sẽ liên tục bức xạ nên phổ nguyên tử ghi nhận phải là phổ liên tục. Thí nghiệm để 

ghi nhận phổ nguyên tử của các chất cho thấy bức xạ của nguyên tử là phổ gián đoạn. Mẫu 

hành tinh nguyên tử cần đƣợc xem xét lại. Từ đó chính Bohr đã đề xuất mẫu nguyên tử 

mới. Hoặc các phƣơng trình Maxwell về trƣờng điện từ cho phép tiên đoán một hệ quả 

quan trọng: ánh sáng là sóng điện từ. Hert đã dày công chế tạo và thực hiện nhiều thí 

nghiệm để xác nhận bản chất sóng điện từ của ánh sáng, lý thuyết của Maxwell đƣợc xác 

nhận,… 

Nhƣ vậy, mỗi thực nghiệm luôn có một lý thuyết dẫn đường, đồng thời kết qảu 

nghiên cứu thực nghiệm là cơ sở để phát triển các lý thuyết. Phƣơng pháp thực nghiệm 

theo quan điểm hiện đại có các bƣớc sau: 

 Bƣớc 1: Xuất phát từ một giả thuyết khoa học hay một hệ quả suy đoán từ 

một lý thuyết đã có xuất hiện nhu cầu cần phải kiểm chứng. 

 Bƣớc 2: Xác lập phƣơng án thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết hay hệ quả. 
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 Bƣớc 3: Lựa chọn, tìm tòi, sáng chế ra các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cần 

thiết để hiện thực hóa phƣơng án thí nghiệm. 

 Bƣớc 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng 

 Bƣớc 5: Cải tiến, lặp lại thí nghiệm sao cho kết quả đáng tin cậy nhất. 

 Bƣớc 6: Đối chiếu kết quả thí nghiệm với giả thuyết, hệ quả và đƣa ra kết 

luận. 

 Bƣớc 7: Chờ đợi sự nhất trí của các nhà khoa học khác. Khi kết quả đƣợc 

thừa nhận nó trở thành một sự kiện thực nghiệm giúp cho sự khẳng định một thuyết hay 

ngƣợc lại, nó đƣa một thuyết vào thử thách. 

 Phƣơng pháp thực nghiệm có mặt chủ quan và khách quan 

 Chủ quan: Nghiên cứu có mục đích, chủ động quan sát, chủ động áp đặt 

những điều kiện tác động, chủ động thay đổi chúng, chủ động lựa chọn phƣơng pháp tiến 

hành thí nghiệm,… 

 Khách quan: Phải trung thực và khách quan với kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm. Kết quả nghiên cứu phải đƣợc thực tế kiểm chứng. Tính khách quan của kết quả 

thực nghiệm là ở chỗ, kết quả thực nghiệm phải đƣợc cộng đồng các nhà khoa học đồng 

thời thừa nhận. 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm còn đúng cho đến khi chƣa có hiện tƣợng hay sự 

kiện khác giới hạn hoặc mâu thuẫn với nó. 

I.5.4. Kết luận 

Thí nghiệm là một bộ phận quan trọng của phƣơng pháp thực nghiệm. Trong 

phƣơng pháp thực nghiệm, thí nghiệm đóng vai trò là một máy để các nhà thực nghiệm thu 

thập các dữ liệu cần thiết để xây dựng các lý thuyết. Đặc biệt, cả phƣơng pháp thực 

nghiệm cổ điển và hiện đại thì thí nghiệm có vị trị vô cùng quan trọng trong khâu kiểm 

chứng các giả thuyết khoa học, các hệ quả từ các lý thuyết mới. Sức mạnh của một lý 

thuyết phụ thuộc vào việc thí nghiệm có thành công công nhận tính xác thực của lý thuyết 

ấy không. 
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I.6. Phân loại thí nghiệm vật lý 
Thí nghiệm vật lý rất đa dạng và phong phú, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến 

lớn, từ thực hiện vài phút đến mấy năm thời gian,…tùy theo tiêu chí phân loại mà thí 

nghiệm vật lý đƣợc phân chia theo nhiều cách khác nhau. 

 Phân loại dựa trên mức độ: Thí nghiệm vật lý đơn giản, thí nghiệm vật lý 

bình thƣờng, và thí nghiệm vật lý phức tạp. 

Thí nghiệm đơn giản Thí nghiệm bình thường Thí nghiệm phức tạp 

 Thí nghiệm thả rơi 

trên tháp nghiêm pisa của 

Galilei 

 Thí nghiệm mặt 

phẳng nghiêng của Galilei 

 Thí nghiệm nhiễm 

điện do cọ xát thanh thủy 

tinh vào tấm vải. 

 … 

 Thí nghiệm giao thoa 

Young 

 Thí nghiệm va cham 

của hai vật trên đệm không 

khí 

 Thí nghiệm xác định 

hệ số căn mặt ngoài của chất 

lỏng 

 Thí nghiệm xác định 

hệ số ma sát nhớt của chất 

lỏng. 

 … 

 Thí nghiệm giao thoa 

kế Michelson 

 Thí nghiệm va chạm 

trong máy gia tốc 

 Thí nghiệm kiểm 

chứng thuyết tƣơng đối 

rộng. 

 Thí nghiệm tán xạ hạt 

 của Rutherfor 

 … 

 

 Phân loại dựa trên mục đích sử dụng: Thí nghiệm vật lý nghiên cứu, thí 

nghiệm vật lý trong dạy học, thí nghiệm vật lý trong kĩ thuật,…  

 Phân loại dựa trên lịch sử: Thí nghiệm vật lý cổ điển, thí nghiệm vật lý hiện 

đại. 

Thí nghiệm cổ điển Thí nghiệm hiện đại 

 Các thí nghiệm của Galilei 

 Các thí nghiệm của Newton 

 Thí nghiệm nhiễu xạ và giao thoa 

của electron. 
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 Các thí nghiệm nhiệt động lực học 

 Các thí nghiệm về quang hình học 

 … 

 Thí nghiệm thực hiện trong các máy 

gia tốc. 

 Thí nghiệm phản ứng hạt nhân. 

 … 

 

 Phân loại dựa trên hình thức: Thí nghiệm thực, thí nghiệm ảo, thí nghiệm lý 

tƣởng. 

Việc phân loại thí nghiệm vật lý mang tính chất tƣơng đối, tùy vào mục đích tìm 

hiểu mà sử dụng mà các nhà nghiên cứu, nhà lý luận có các cách sắp xếp và phân loại khác 

nhau. 

I.6.1. Thí nghiệm thật 

Thí nghiệm thật là sử dụng các dụng cụ để tiến hành thao tác thí nghiệm nhằm các 

mục đích khác nhau. Thí nghiệm thật đƣợc thực hiện trong phòng thí nghiệm. 

Thí nghiệm thật đƣợc chia làm hai loại: 

 Thí nghiệm truyền thống là những thí nghiệm đƣợc thực hiện trong phòng thí 

nghiệm mà không có sự hỗ trợ của máy vi tính. 

 Thí nghiệm thật có sự hỗ trợ của máy tính là thí nghiệm trong đó việc tiến hành thí 

nghiệm đƣợc thực hiện trong phòng thí nghiệm và máy vi tính đƣợc sử dụng nhƣ là một 

công cụ hỗ trợ việc thu thập và xử lí số liệu. 

I.6.2. Thí nghiệm ảo 

Thí nghiệm ảo là những thí nghiệm đƣợc thực hiện trong môi trƣờng máy vi tính, 

trong đó diễn ra sự tƣơng tác của chủ thể nghiên cứu lên đối tƣợng nghiên cứu bằng việc 

chủ thể thao tác trên màn hình thông qua hệ thống bàn phím, con chuột,… 

Thí nghiệm ảo gồm hai loại: 
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 Thí nghiệm mô phỏng, là thí nghiệm ở đó, đối tƣợng nghiên cứu là mô hình đƣợc 

mô phỏng. 

 Thí nghiệm tƣơng tác trên màn hình là thí nghiệm mà ở đó, đối tƣợng nghiên cứu là 

đối thực đƣợc quay hoặc chụp lại dƣới dạng gốc, bằng những công cụ phần mềm máy tính, 

nhà nghiên cứu thao tác trên màn hình để tƣơng tác với các đối tƣợng nghiên cứu, làm biến 

đổi đối tƣợng nghiên cứu theo mục đích, trình tự nghiên cứu riêng của mình và nhận đƣợc 

các kết quả tƣơng ứng.  

I.6.3. Thí nghiệm lý tưởng 

Thí nghiệm lý tƣởng là một phƣơng pháp suy luận lý thuyết thuyết về những hành 

vi của một đối tƣợng lý tƣởng không có hoặc không thể có trong thực tế. Thí nghiệm lý 

tƣởng là một dạng làm việc với các đối tƣợng thực trong những điều kiện kiện lý tƣởng 

hoặc với các mô hình lý tƣởng của các đối tƣợng thực. Cũng do sự lý tƣởng hóa này, 

không thể tiến hành thí nghiệm lý tƣởng nhờ một bố trí thí nghiệm thực, hoặc không thể 

thực hiện đƣợc trong thực tế. 

Làm việc với các thí nghiệm lý tƣởng đã có từ sớm trong lịch sử khoa học, đƣợc thể 

hiện rõ nét trong lịch sử phát triển của vật lý học. 

 Ngay từ thời trƣớc Galilei, các nhà khoa học cũng đã sử dụng một loạt các thí 

nghiệm lý tƣởng trong nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp, chúng 

vẫn chỉ là những suy nghĩ thuần lý và những hệ quả của chúng không phải bao giờ cũng 

đƣợc kiểm tra trong các thí nghiệm thực. Sở dĩ nhƣ vậy một phần là do lúc bấy giờ, ngƣời 

ta chƣa quan tâm đến việc kiểm tra hoặc chƣa đủ khả năng thực hiện các thí nghiệm kiểm 

tra. 

Chỉ đến Galilei, do ý thức đƣợc rõ ràng vai trò của sự lý tƣởng hóa nên ông đã sử 

dụng nhiều mô hình cho sự nghiên cứu của mình. Thông qua các thí nghiệm lý tƣởng, 

Galilei đả chỉ ra một cách trực quan rằng: Tất cả các vật phải rơi nhanh nhƣ nhau, nếu 

không có sức cản của không khí. Ông cũng đã sử dụng thí nghiệm lý tƣởng để tìm nguyên 

lý quán tính. Các thí nghiệm lý tƣởng cũng đƣợc sử dụng nhiều lần trong lịch sử hình 
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thành và phát triển nhiệt động lực học và thuyết động học phân tử. Chu trình đã đƣợc sử 

dụng trong nhiệt động lực học để định nghĩa thang nhiệt độ động lực học. Đó chính là sự 

diễn tả một thí nghiệm lý tƣởng, hoàn toàn không thể tiến hành đƣợc trong thực tế với độ 

chính xác cần thiết. Thí nghiệm lý tƣởng của Maxwell đóng vai trò quyết định trong việc 

phát hiện đặc tính thông kê của nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học. 

Cũng nhƣ nhiều nhà vật lý khác, Einstein cũng đã sử dụng các thí nghiệm lý tƣởng 

trong quá trình nghiên cứu nhiều quá trình vật lý nhƣ: Sử dụng các thí nghiệm lý tƣởng để 

nghiên cứu chuyển động Brown, nghiên cứu lý thuyết nhiệt động lực học của hiệu điện thế 

giữa các kim loại và các dung dịch muối đƣợc phân ly hoàn toàn, sử dụng thí nghiệm lý 

tƣởng về phép đo hiệu điện thế nhỏ ở các bình điện phân để nghiên cứu các lực phân tử, sử 

dụng các thí nghiệm lý tƣởng nhất là khi nghiên cứu một lĩnh vực mới mở (thuyết tƣơng 

đối) hoặc một lĩnh vực còn nhiều tranh luận, chƣa đƣa ra đƣợc đầy đủ các mối liên hệ định 

lƣợng (cơ lƣợng tử). 

I.7. Phương pháp tiến hành thí nghiệm 
Phƣơng pháp tiến hành thí nghiệm có thể đƣợc thực hiện theo quy trình sau: 

 Bƣớc 1: Xác định mục đích thí nghiệm. 

 Trả lời câu hỏi “Thí nghiệm dùng để làm gì?”. Các nhà thực nghiệm thƣờng không 

tiến hành thí nghiệm một cách mày mò, dò dẫn mà biết trƣớc cần phải làm gì. Ngày này, 

căn cứ vào các kết quả từ các công trình nghiên cứu của các nhà vật lý lý thuyết, các nhà 

thực nghiệm đi kiểm chứng các lý thuyết đó.  

 Bƣớc 2: Thiết kế phƣơng án thí nghiệm. 

 Trả lời câu hỏi “Thí nghiệm làm nhƣ thế nào?”. Sau khi xác định mục đích thí 

nghiệm, các nhà thực nghiệm xây dựng các phƣơng án thí nghiệm khả thi khác nhau. Dựa 

trên các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, năng lực thực nghiệm,… mà nhà thực nghiệm 

chọn ra phƣơng án thí nghiệm khả thi nhất. 

 Bƣớc 3: Chế tạo, lựa chọn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. 
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 Trả lời câu hỏi “Thí nghiệm cần thiết bị, dụng cụ nào?”. Căn cứ vào phƣơng án thí 

nghiệm, nhà thực nghiệm tiến hành lựa chọn các thiết bị, dụng cụ, đối với các thiết bị, 

dụng cụ không có sắn thì tiến hành thiết kế, chế tạo. 

 Bƣớc 4: Lập kế hoạch thí nghiệm. 

 Sau khi đã có đầy đủ thiết bị và dụng cụ, nhà thực nghiệm cần xác định thí nghiệm 

sẽ tiến hành khi nào? ở đâu? Cần thu thập số liệu nào?... 

 Bƣớc 5: Chuẩn bị thí nghiệm. 

 Đây là bƣớc khá quan trọng để đảm bảo thí nghiệm thành công, cần kiểm tra lại 

thiết bị dụng cụ, các điều kiện thí nghiệm và đảm bảo tính an toàn cho ngƣời tiến hành thí 

nghiệm. 

 Bƣớc 6: Tiến hành thí nghiệm và thu thập dữ liệu. 

 Tiến hành tiến nghiệm theo kế hoạch dự định và thu thập dữ liệu cần thiết. 

 Bƣớc 7: Tổng kết và đánh giá. 

 Tiến hành xử lý dữ liệu thu đƣợc, rút ra kết luận cần thiết. Đối với kết quả thí 

nghiệm không phù hợp với giả thuyết đặt ra cần kiểm tra lại quy trình tiến hành thí 

nghiệm, nếu thấy không có sai sót thì cần xem lại giả thuyết ban đầu. 

 Đánh giá tính hiệu quả của thí nghiệm so với dự kiến ban đầu, đề xuất phƣơng án 

cải tiến nếu thấy cần thiết. 

I.8. Phép đo các đại lượng vật lý và sai số phép đo 
I.8.1. Phép đo các đại lượng vật lý 

Hằng ngày chúng ta phải tiếp xúc với đủ loại các phép đo. Các phép đo các đại 

lƣợng nhƣ độ dài, thời gian, khối lƣợng,…thì ở đâu cũng gặp. Các phép đo đƣợc con ngƣời 

phát minh từ thời xa xƣa, nhờ có phép đo mà xuất hiện khoa học. Nhƣ vậy, phép đo nói 

chung và phép đo đại lƣợng vật lý là gì? 
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Phép đo là phép so sánh đối tƣợng cần đo với đối tƣợng cùng loại đƣợc quy ƣớc 

làm đơn vị đo. Phép đo đại lượng vật lý là phép so sánh đại lượng vật lý cần đo với đại 

lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị. 

Các phép đo đóng vai trò to lớn trong khoa học vật lý, vật lý đƣợc gọi là ngành khoa 

học chính xác. Nhờ phép đo mà chúng ta ta có khả năng thiết lập các quan hệ định lƣợng 

chính xác, biểu diễn các quy luật khách quan của thế giới tự nhiên, từ đó các lý thuyết vật 

lý mới hình thành và phát triển. Trong lịch sử, việc đo vận tốc ánh sáng trong các môi 

trƣờng khác nhau đã cho phép xác nhận thuyết sóng ánh sáng. Việc đo độ lệch của tia âm 

cực trong từ trƣờng và điện trƣờng đã dẫn đến sự khám phá ra electron, việc đo sự phân bố 

năng lƣợng trong phổ bức xạ của vật đen tuyệt đối đã đƣợc dùng làm cơ sở cho sự ra đời 

của thuyết lƣợng tử. 

Tính đa dạng phong phú của các hiện tƣợng trong tự nhiên và trong thí nghiệm làm 

cho phạm vi của các đại lƣợng cần đo trở nên rộng rãi. Điện áp trong mạch điện, độ nhớt 

của dầu bôi trơn, độ đàn hồi của thép, công suất của động cơ, bƣớc sóng của ánh sáng. 

Chúng ta cũng nhận thấy các phƣơng pháp đo cũng rất đa dạng. 

 Dựa vào cách thức của phép so sánh, phép đo đại lƣợng vật lý đƣợc chia thành phép 

đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. Nếu ta dùng thƣớc thẳng xác định chiều dài của cái bàn 

thì đó là phép đo trực tiếp, trƣờng hợp khác, vẫn thƣớc thẳng, ta xác định chiều dài và 

chiều rộng của cái bàn sau đó suy ra diện tích của cái bàn thì phép đo đó là phép đo gián 

tiếp. 

I.8.2. Đơn vị đo vật lý 

Để biểu diễn các phép đo đại lƣợng vật lý cần có các đơn vị đo. Đơn vị đo của các 

đại lƣợng vật lý gồm: đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất. 

Hệ thống các đơn vị đo cơ bản đƣợc sử dụng ở Việt Nam và một số nƣớc khác là hệ  

SI.  



 

 

21 

 

 

Ảnh: Hệ đơn vị đo SI 
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Tên Ký 

hiệu 

Đại 

lượng 

Định nghĩa 

mét  M Chiều 

dài 

Đơn vị đo chiều dài tƣơng đƣơng với chiều dài quãng đƣờng đi 

đƣợc của một tia sáng trong chân không trong khoảng thời gian 

1 / 299 792 458 giây (CGPM lần thứ 17 (1983) Nghị quyết số 

1, CR 97). Con số này là chính xác và mét đƣợc định nghĩa 

theo cách này. 

kilôgam Kg Khối 

lƣợng 

Đơn vị đo khối lƣợng bằng khối lƣợng của kilôgam tiêu chuẩn 

quốc tế (quả cân hình trụ bằng hợp kim platin-iriđi) đƣợc giữ 

tại Viện đo lƣờng quốc tế(viết tắt tiếng 

Pháp: BIPM), Sèvres, Paris (CGPM lần thứ 1 (1889), CR 34-

38). Cũng lƣu ý rằng kilôgam là đơn vị đo cơ bản có tiền tố 

duy nhất; gamđƣợc định nghĩa nhƣ là đơn vị suy ra, bằng 1 / 1 

000 của kilôgam; các tiền tố nhƣ mêga đƣợc áp dụng đối với 

gam, không phải kg; ví dụ Gg, không phải Mkg. Nó cũng là 

đơn vị đo lƣờng cơ bản duy nhất còn đƣợc định nghĩa bằng 

nguyên mẫu vật cụ thể thay vì đƣợc đo lƣờng bằng các hiện 

tƣợng tự nhiên (Xem thêm bài về kilôgam để có các định nghĩa 

khác). 

giây S Thời 

gian  

Đơn vị đo thời gian bằng chính xác 9 192 631 770 chu kỳ của 

bức xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức trạng thái cơ bản 

siêu tinh tế của nguyên tửxêzi-133 tại nhiệt độ 0 K (CGPM lần 

thứ 13 (1967-1968) Nghị quyết 1, CR 103). 

ampe  A Cƣờng Đơn vị đo cƣờng độ dòng điện là dòng điện cố định, nếu nó 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/CGPM
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4gam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Platin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iridi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/BIPM
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4gam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_gian
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_gian
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%AAzi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C.C6.B0.E1.BB.9Dng_.C4.91.E1.BB.99_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n
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độ dòng 

điện  

chạy trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có tiết diện không 

đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân không, thì sinh ra một 

lực giữa hai dây này bằng 2×10
−7

 niutơn trên một mét chiều dài 

(CGPM lần thứ 9 (1948), Nghị quyết 7, CR 70). 

kelvin  K Nhiệt 

độ 

Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt đối) là 1 

/ 273,16 (chính xác) của nhiệt độ nhiệt động học tại điểm cân 

bằng ba trạng thái của nƣớc (CGPM lần thứ 13 (1967) Nghị 

quyết 4, CR 104). 

mol  Mol Số hạt  Đơn vị đo số hạt cấu thành thực thể bằng với số nguyên 

tử trong 0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên chất (CGPM lần thứ 

14 (1971) Nghị quyết 3, CR 78). Các hạt có thể là các nguyên 

tử, phân tử, ion, điện tử... Nó xấp xỉ 6.022 141 99 × 10
23

 hạt. 

candela  Cd Cƣờng 

độ 

chiếu 

sáng  

Đơn vị đo cƣờng độ chiếu sáng là cƣờng độ chiếu sáng theo 

một hƣớng cho trƣớc của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với 

tần số 540×10
12

 héc và cƣờng độ bức xạ theo hƣớng đó là 

1/683 oát trên một sterađian (CGPM lần thứ 16 (1979) Nghị 

quyết 3, CR 100). 

 

Đơn vị dẫn xuất là đơn vị đƣơc suy ra từ đơn vị cơ bản theo một công thức. Ví dụ, 

đơn vị của lực F là Newton (N), đƣợc định nghĩa:            . Đơn vị của công là 

Jun (J), đƣợc định nghĩa:             . 

Một đại lƣợng vật lý có thể nằm nhiều mối quan hệ với nhiều đại lƣợng vật lý khác 

nhau, vì vậy đại lƣợng vật lý đó có thể đƣợc xác định bởi nhiều biểu thức, dẫn đến một đại 

lƣợng Vật lý có nhiều đơn vị dẫn xuất. Trong dạy học vật lý, cần quan tâm và giải thích rõ 

vấn đề trên cho học sinh, tránh để học sinh hiểu lầm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C.C6.B0.E1.BB.9Dng_.C4.91.E1.BB.99_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C.C6.B0.E1.BB.9Dng_.C4.91.E1.BB.99_d.C3.B2ng_.C4.91i.E1.BB.87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_ba_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_c%E1%BB%A7a_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_ba_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_c%E1%BB%A7a_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mol
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ion
https://vi.wikipedia.org/wiki/Electron
https://vi.wikipedia.org/wiki/Candela
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91%C6%A1n_s%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://vi.wikipedia.org/wiki/Watt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Stera%C4%91ian&action=edit&redlink=1
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I.8.3. Sai số phép đo 

Trong thí nghiệm vật lý, phép đo không tránh khỏi sai khác, và để biểu diễn cho sự 

khác biệt ấy ta có khái niệm sai số. Sai số phép đo gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu 

nhiên. 

 Sai số hệ thống 

Mỗi dụng cụ đo đều có độ chia nhỏ nhất. Ví dụ thƣớc thẳng dài 10m có độ chia nhỏ 

nhất 0.1m. Nếu chúng ta sử dụng thƣớc thẳng này đo chiều dài một vật, chúng ta không thể 

đo đƣợc giá trị 0.43m, vì trên thƣớc đo không có giá trị nhỏ hơn 0.1m. Do đó, khi đọc giá 

trị đo của một vật, ta thƣờng đọc giá trị độ dài. Nếu chiều dài của vật gần với bên trái của 

vạch chỉ thị, ta sẽ đọc giá trị đó và ngƣợc lại. Sai số do dụng cụ đo là không tránh khỏi, dù 

chúng ta có thể chế tạo ra các dụng cụ đo rất tinh vi và chính xác thì vẫn mắc phải sai số 

dụng cụ. Sai số do những nguyên nhân trên đƣợc gọi là sai số hệ thống. 

 Sai số ngẫu nhiên 

 Một trong những đặc điểm quan trọng của thí nghiệm vật lý là phải lặp lại, nghĩa là 

cùng một điều kiện, cùng thiết bị thí nghiệm thì kết quả thí nghiệm phải nhƣ nhau trong 

các lần đo. Tuy nhiên, thực tế thí nghiệm không đo đƣợc các giá trị hoàn toàn giống nhau, 

mà có sự sai lệch giữa các lần đo. Ví dụ, cùng đo chiều dài của chiếc bàn, lần đầu tiên đo 

đƣợc là 1.30m, lần thứ hai là 1.31m,…giữa các lần đo có sự khác biệt nhau nhƣng sự khác 

biệt đó không đƣợc phép quá lớn. Nguyên nhân của sự khác biệt trên là do các yếu tố ngẫu 

nhiên bên ngoài nhƣ: điều kiện thí nghiệm không ổn định, sức khỏe ngƣời làm thí nghiệm, 

sai sót trong quá trình tiến hành thí nghiệm cũng nhƣ đọc giá trị cần đo,…Sai số trong các 

trƣờng hợp trên đƣợc gọi là sai số ngẫu nhiên. 

 Giá trị trung bình 

Khi tiến hành thí nghiệm, để đảm bảo tính tin cậy của kết quả thí nghiệm, thí nghiệm 

thƣờng đƣợc tiến hành nhiều lần. Số lần thí nghiệm đƣợc thực hiện càng nhiều, sai số càng 

giảm và kết quả thu đƣợc càng tin cậy, do đó, khi tiến hành thí nghiệm thực hiện hiện ít 
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nhất năm lần, trong dạy học là ít nhất 3 lần. Trong mỗi lần thí nghiệm sẽ xuất hiện một sai 

số ngẫu nhiên nên các giá trị của đại lƣợng Vật lý là khác nhau. Vì vậy, cần xây dựng cách 

xác định giá trị đo đƣợc, đƣợc gọi là giá trị trung bình. 

Giả sử cùng đại lƣợng A, tiến hành đo n lần, nhận đƣợc các giá trị khác nhau A1, 

A2,…An.  

Giá trị trung bình của đại lƣợng vật lý đƣợc xác định theo biểu thức 

 ̅  
          

 
 

Giá trị trung bình của đại lƣợng vật lý là giá trị gần đúng nhất với giá trị thực của đại 

lƣợn vật lý đó. 

 Cách xác định sai số của phép đo 

 Cách xác định sai số của phép đo trực tiếp 

Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo là trị tuyệt đối hiệu số giữa giá trị trung bình và 

giá trị của mỗi lần đo. 

    | ̅    | 

Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo đƣợc xách định theo biểu thức 

  ̅̅ ̅̅  
             

 
 

Giá trị   ̅̅ ̅̅  đƣợc gọi là sai số ngẫu nhiên. Lƣu ý, trong trƣờng hợp không cho phép đo 

đƣợc thực hiện nhiều lần (n < 5), ngƣời ta không tính sai số ngẫu nhiên bằng cách lấy 

trung bình mà chọn giá trị lớn nhất (  )    trong số các sai số tuyệt đối. 

Chú ý, các giá trị sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo     | ̅    | là giá trị dƣơng. 

Cần phân biệt sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo với gia số thƣờng đƣợc dùng trong đại số 

     ̅    . Gia số có thể âm hoặc dƣơng. 
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Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên (lấy giá trị trung bình) và sai số 

dụng cụ     

     ̅̅ ̅̅      

 Cách xác định sai số dụng cụ  

Trong đó sai số dụng cụ đo     thông thƣờng có thể lấy bằng một nửa hoặc một độ 

chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo. Trong một số dụng cụ đo đo có cấu tạo phức tạp nhƣ đồng 

hồ hiện số, đồng hồ đo điện đa năng,… sai số dụng cụ đƣợc tính theo công thức do nhà sản 

xuất quy định. 

Mỗi dụng cụ có một độ chính xác nhất định. Nếu dùng dụng cụ này để đo một đại 

lƣợng vật lí nào đó thì đƣơng nhiên sai số nhận đƣợc không thể vƣợt quá độ chính xác của 

dụng cụ đó. Nói cách khác, sai số của phép đo không thể nhỏ hơn sai số dụng cụ. 

Tuy nhiên cũng vì một lí do nào đó, phép đo chỉ đƣợc tiến hành một lần hoặc độ nhạy 

của dụng cụ đo không cao, kết quả của các lần đo riêng lẻ trùng nhau. Trong trƣờng hợp 

đó, ta phải dựa vào độ nhạy của dụng cụ để xác định sai số. Sai số thƣờng đƣợc lấy bằng 

nửa giá trị của độ chia nhỏ nhất của dụng cụ. 

Khi đo các đại lƣợng điện bằng các dụng cụ chỉ thị kim, sai số đƣợc xác định theo 

cấp chính xác của dụng cụ. Ví dụ, vôn kế có cấp chính xác là 2. Nếu dùng thang đo 100V 

để đo hiệu điện thế thì sai số mắc phải là:  0
0U 2 .100 2V   . Nếu kim chỉ thị vị trí 40 V 

thì kết quả đo sẽ là:          .   

Khi đo các đại lƣợng điện bằng các đồng hồ đo hiện số, cần phải lựa chọn thang đo 

thích hợp.  

 Nếu các con số hiển thị trên mặt đồng hồ là ổn định (con số cuối cùng bên 

phải không bị thay đổi) thì sai số của phép đo có thể lấy giá trị bằng tích của cấp chính xác 

và con số hiển thị. Ví dụ, đồng hồ hiện số có ghi cấp sai số 1.0% rdg (kí hiệu quốc tế cho 

dụng cụ đo hiện số), giá trị điện áp hiển thị trên mặt đồng hồ là: U = 218 V thì có thể lấy 

sai số dụng cụ là: 0
0ΔU = 1 .218 = 2,18  V. Làm tròn số ta có U = 218,0 ± 2,2  V 
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 Nếu các con số cuối cùng không hiển thị ổn định (nhảy số), thì sai số của 

phép đo phải kể thêm sai số ngẫu nhiên trong khi đo. Ví dụ, khi đọc giá trị hiển thị của điện 

áp bằng đồng hồ nêu trên, con số cuối cùng không ổn định (nhảy số): 215 V, 216 V, 217 

V, 218 V, 219 V (số hàng đơn vị không ổn định). Trong trƣờng hợp này lấy giá trị trung 

bình U = 217 V. Sai số phép đo cần phải kể thêm sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo 

ΔU  = 2n V. Do vậy:U = 217,0 ± 2,2 ± 2 = 217,0 ± 4,2 V   

Chú ý:  

 Nhiều loại đồng hồ hiện số có độ chính các cao, do đó sai số phép đo chỉ cần 

chú ý tới thành phần sai số ngẫu nhiên.  

 Trƣờng hợp tổng quát, sai số của phép đo gồm hai thành phần: sai số ngẫu 

nhiên với cách tính nhƣ trên và sai số hệ thống (do dụng cụ đo). 

 Sai số tỉ đối 

Sai số tỉ đối     của phép đo là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại 

lƣợng cần đo, tình bằng phần trăm: 

   
  

 ̅
      

Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. 

Mỗi loại thí nghiệm khác nhau có mức sai số tỉ đối có thể chấp nhận là khác nhau. 

Sai đây là mức sai số chấp nhận tham khảo. 

 Thí nghiệm cơ học: 10% - 15% 

 Thí nghiệm nhiệt:  15% - 20% 

 Thí nghiệm điện: nhỏ hơn 5% 

 Thí nghiệm quang: nhỏ hơn 2% 

 Thí nghiệm thiên văn: 20% - 40% 

 Phương pháp xác định sai số gián tiếp 

 Phương pháp chung  



 

 

28 

 

Giả sử đại lƣợng cần đo A phụ thuộc vào các đại lƣợng x, y, z theo hàm số 

),,( zyxfA   Trong đó x, y, z là các đại lƣợng đo trực tiếp và có giá trị  

x  = x  x  

y  = y  y  

z  = z  z  

Giá trị trung bình A  đƣợc xác định bằng cách thay thế các giá trị x, y, z vào hàm trên, 

nghĩa là A  = f ( x , y , z ). 

 Cách xác định cụ thể 

  Sai số A  đƣợc tính bằng phƣơng pháp vi phân theo một trong hai cách sau:  

 Cách 1: 

  Cách này sử dụng thuận tiện khi hàm ),,( zyxf  là một tổng hay một hiệu (không thể 

lấy logarit dễ dàng). Cách này gồm các bƣớc sau: 

o Bƣớc 1: Tính vi phân toàn phần của hàm ),,( xyxfA  , sau đó gộp các số 

hạng có chứa vi phân của cùng một biến số. 

o Bƣớc 2: Lấy giá trị tuyệt đối của các biểu thức đứng trƣớc dấu vi phân d và 

thay dấu vi phân d bằng dấu  . Ta thu đƣợc A . 

o Bƣớc 3: Tính sai số tỉ đối (nếu cần). 

Ví dụ: Năng lƣợng cơ học E là hàm của khối lƣợng m, độ cao h, và vận tốc v. 

Biểu thức:       
   

 
 

Bƣớc 1: Tính vi phân toàn phần 

      
   

 
                    

 

 
     

         (   
 

 
  )         
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Bƣớc 2: Lấy giá trị tuyệt đối của các biểu thức đứng trƣớc dấu vi phân d và thay dấu vi 

phân d bằng dấu  ta thu đƣợc 

      (   
 

 
  )      

Bƣớc 3: Tính sai số tỉ đối 

   
  

 ̅
      

    (   
 
 

   )     

 ̅
      

 Cách 2 

Sử dụng thuận tiện khi hàm ),,( zyxf  là dạng tích, thƣơng, lũy thừa.... Cách này 

cho phép tính sai số tỉ đối, gồm các bƣớc: 

o Bƣớc 1: Lấy logarit cơ số e của hàm ),,( zyxfA    

o Bƣớc 2: Tính vi phân toàn phần hàm ln  = ln , sau đó gộp các số 

hạng có chƣa vi phân của cùng một biến số. 

o Bƣớc 3: Lấy giá trị tuyệt đối của biểu thức đứng trƣớc dấu vi phân d và 

chuyển dấu d thành   ta có =  

o Bƣớc 4: Tính = .  

Ví dụ: Gia tốc của vật khối lƣợng m chuyển động dƣới tác dụng của lực F là hàm số 

 (   )  
 

 
 

Bƣớc 1: Lấy logarit cơ số e của hàm  (   )  
 

 
 

      (
 

 
)              

Bƣớc 2: Tính vi phân toàn phần hàm            , sau đó gộp các số hạng có chƣa vi 

phân của cùng một biến số. 
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Bƣớc 3: Lấy giá trị tuyệt đối của biểu thức đứng trƣớc dấu vi phân d và chuyển dấu d 

thành   ta có a= 
a

a


 

   
  

 
 

  

 
 

  

 
 

Bƣớc 4: Tính        ̅ 

       ̅   ̅ ( 
  

 ̅
 

  

 ̅
) 

 Cách viết kết quả 

 Các chữ số có nghĩa  

Tất cả các chữ số từ trái sang phải, kể từ số khác không đầu tiên đều là chữ số có 

nghĩa. Ví dụ: 0.034560 có 5 chữ số có nghĩa. 

 Quy tắc làm tròn số  

 Nếu chữ số ở hàng bỏ đi có giá trị 5  thì chữ số bên trái nó vẫn giữ nguyên. Ví dụ, 

0.034 => 0.03 

 Nếu chữ số ở hàng bỏ đi có giá trị   5 thì chữ số bên trái nó tăng thêm một đơn vị. 

Ví dụ, 0.036 => 0.04 

 Quy tắc làm tròn giá trị trung bình và sai số 

 Giá trị trung bình đƣợc làm tròn sao cho nhiều hơn các giá trị đo một chữ số có 

nghĩa. Ví dụ, chiều dài chiếc bàn đƣợc qua 3 lần đo: 3.11 m, 3.13 m, 3.13 m. Chiều dài 

trung bình là: 3.12333 m. Làm tròn => 3.123 m. 

 Sai số mỗi lần đo nhiều hơn một chữ số so với giá trị trung bình. Lần đo thứ nhất 

3.11 m và giá trị trung bình 3.123 m thì sai số ứng với lần đo là 0.013m. 

 Cách viết kết quả 

Sai số tuyệt đối A và sai số trung bình đều đƣợc làm tròn theo quy tắc trên. 
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Kết quả đo đại lƣợng A không cho dƣới dạng một con số, mà cho dƣới dạng một khoảng 

giá trị, trong đó chắc chắn có chứa giá trị thực của đại lƣợng A: 

( ̅    )    ( ̅    ) 

Ngƣời ta diễn tả kết quả trên bằng cách viết: 

   ̅     

Chú ý: Sai số tuyệt đối của phép đo A thu đƣợc từ phép tính sai số thƣờng chỉ đƣợc viết 

đến một hoặc tối đa là hai chữ số có nghĩa, còn giá trị trung bình  ̅ đƣợc viết đến bậc thập 

phân tƣơng ứng. 

Ví dụ: Gia tốc trung bình của vật  ̅               với sai số phép đo    

           . Thì kết quả đƣợc biểu diễn là:                     

 Xử lí số liệu và biểu diễn kết quả bằng đồ thị 

 Trong nhiều trƣờng hợp kết quả thí nghiệm đƣợc biểu diễn bằng đồ thị là rất thuận lợi, 

vì đồ thị có thể cho thấy sự phụ thuộc của một đại lƣợng y vào đại lƣợng x nào đó. Phƣơng 

pháp đồ thị thuận tiện để lấy trung bình các kết quả đo. 

 Giả sử bằng các phép đo trực tiếp, ta xác định đƣợc các cặp giá trị của x và y nhƣ sau: 
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 Muốn biểu diễn hàm )(xfy   bằng đồ thị, ta làm nhƣ sau: 

 Bƣớc 1: Trên giấy kẻ ô, ta dựng hệ tọa độ decac vuông góc. Trên trục hoành đặt các 

giá trị x, trên trục tung đặt các giá trị y tƣơng ứng. Chọn tỉ lệ xích hợp lí để đồ thị choán đủ 

trang giấy. 

 Bƣớc 2: Dựng các dấu chữ thập hoặc các hình chữ nhật có tâm là các điểm ),( 111 yxA , 

),()......,( 222 nnn yxAyxA  và có các cạnh tƣơng ứng là    nn yxyx  2,2,......2,2 11 . Dựng đƣờng 

bao sai số chứa các hình chữ nhật hoặc các dấu chữ thập. 

 Bƣớc 3: Đƣờng biểu diễn )(xfy   là một đƣờng cong trơn trong đƣờng bao sai số 

đƣợc vẽ sao cho nó đi qua hầu hết các hình chữ nhật và các điểm nAAA ......, 21  nằm trên 

hoặc phân bố về hai phía của đƣờng cong (hình 1). 

 Bƣớc 4: Nếu có điểm nào tách xa khỏi đƣờng cong thì phải kiểm tra lại giá trị đó bằng 

thực nghiệm. Nếu vẫn nhận đƣợc giá trị cũ thì phải đo thêm các điểm lân cận để phát hiện 

ra điểm kì dị  

 Bƣớc 5: Dự đoán phƣơng trình đƣờng cong có thể là tuân theo phƣơng trình nào đó: 

 Phƣơng trình đƣờng thẳng y = ax + b 

 Phƣơng trình đƣờng bậc 2  

 Phƣơng trình của một đa thức 

 Dạng y = e
ax

, y = a
bx

 

 Dạng y = a/x
n
  

 Dạng y = lnx. 

  Việc thiết lập phƣơng trình đƣờng cong đƣợc thực hiện bằng cách xác định các hệ 

số a, b, …n. Các hệ số này sẽ đƣợc tính khi làm khớp các phƣơng trình này với đƣờng 

cong thực nghiệm. Các phƣơng trình này có thể chuyển thành phƣơng trình đƣờng thẳng 

bằng cách đổi biến thích hợp (tuyến tính hóa) 
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Chú ý: Ngoài hệ trục có tỉ lệ xích chia đều, ngƣời ta còn dùng hệ trục có một trục 

chia đều, một trục khác có thang chia theo logarit để biểu diễn các hàm mũ, hàm logarit (y 

= lnx; xay  …). 

 

I.9. Các thí nghiệm vật lý quyết định trong lịch sử 
I.9.1. Đo đường kính Trái Đất của Eratosthenes 

Thí nghiệm đƣợc tiến hành cách đây khoảng 2.300 

năm, tại thành phố Awan của Ai Cập, Eratosthenes, một ngƣời 

thủ thƣ ở Alexandria đã xác định đƣợc thời điểm mà ánh sáng 

mặt trời chiếu thẳng đứng xuống bề mặt đất. Có nghĩa là hình 

chiếu của một chiếc cọc thẳng đứng trùng với chân cọc. 

Sau đó một năm, ông đã đo bóng của một chiếc cọc đặt ở 

Alexandria (Ai Cập), và phát hiện ra rằng ánh nắng Mặt Trời nghiêng 7 độ so với phƣơng 

thẳng đứng. 

 

Ảnh: Sơ đồ tính đường kính Trái đất 
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Trái Đất là hình cầu nên chu vi của nó tƣơng ứng với một góc 360 độ. Nếu hai 

thành phố (Awan và Alexandria) cách nhau một góc 7 độ, thì góc đó phải tƣơng ứng với 

khoảng cách giữa hai thành phố ấy (với giả định rằng cả hai thành phố cùng nằm trên 

đƣờng xích đạo). Dựa vào mối liên hệ này, Eratosthenes đã tính ra chu vi của Trái Đất là 

250.000 stadia. 

Đến nay, ngƣời ta vẫn chƣa biết chính xác 1 stadia theo chuẩn Hy Lạp là bao nhiêu 

mét, nên chƣa thể có kết luận về độ chính xác trong thí nghiệm của Eratosthenes. Tuy 

nhiên, phƣơng pháp của ông hoàn hợp lý về mặt logic. Nó cho thấy Eratosthenes không 

những đã biết Trái Đất hình cầu, mà còn hiểu về chuyển động của nó quanh Mặt Trời. 

I.9.2. Vật rơi tự do của Galilei 

Cho đến cuối thế kỷ 16, có một quan niệm khá phổ biến lúc 

bấy giờ là vật thể nặng sẽ rơi nhanh hơn vật thể nhẹ, theo quan 

điểm Aristotle. Thời kì này khoa học nói chung và Vật lý học 

nói riêng mang màu sắc kinh viện, suy lý. Mọi kết luận đều 

đƣợc rút ra từ suy luận và tranh luận. Tuy nhiên, Galileo 

Galilei lại không tin vào suy luận duy lý, ông tin rằng chân lý 

phải đến từ quan sát, phải xuất phát từ tự nhiên. Chính ông là 

ngƣời đầu tiên dùng thí nghiệm để chứng minh cho quan điểm của mình, 

là đòn giáng mạnh vào lý thuyết của Aristotle,  mở đầu cuộc cách mạng đầu tiên cho Vật 

lý học. 

Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông đƣợc thực hiện tại Tháp nghiêng Pisa. Trƣớc sự 

chứng kiến của rất nhiều ngƣời, phần lớn là các đồng nghiệp của ông ở trƣờng đại học (có 

thông tin cho rằng chỉ có một vài học trò riêng của ông chứng kiến), ông leo lên đỉnh tháp 

nghiêng và thả rơi cùng lúc hai quả nặng có khối lƣợng khác nhau. Trƣớc sự ngỡ ngàn của 

tất cả mọi ngƣời, kết quả hoàn toàn trái với khẳng định của Aristotle “vật nặng không rơi 

nhanh hơn vật nhẹ, chúng rơi nhƣ nhau”. Sau thí nghiệm này, chính Galilei đã lý giải vì 

sao các vật lại rơi khác nhau. Theo ông, sở dĩ có sự khác biệt là do sức cản không khí, nếu 

bỏ qua sức cản của không khí thì các vật phải rơi nhƣ nhau. 
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Ảnh: Thí nghiệm thả rơi hai quả cầu của Galilei trên tháp nghiêng Pisa  

Thí nghiệm trong môi trƣờng không có không khí của Galilei đƣợc các nhà du hành 

vũ trụ Mỹ thực hiện trên Mặt Trăng, và cho kết quả không ngoài dự đoán của Galilei, các 

vật có khối lƣợng khác nhau sẽ rơi nhƣ nhau. 

Là một nhà thực nghiệm, ông có niềm tin mãnh liệt vào chân lý sẽ đến từ chính tự 

nhiên chứ không phải là đến từ kinh thánh, không phải lời răng dạy của Aristole. Chính 

những khám phá đầy tính khoa học của ông lại ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lực của giáo 

hội. Cuộc xung đột giữa khoa học và thần học chƣa bao giờ kết thúc, điều mà Galilei bị kết 

án là dị giáo và kết án tù treo suốt đời. 

I.9.3. Các viên bi lăn trên mặt dốc của Galilei 

Một thí nghiệm của cũng rất nổi tiếng của Galileo Galilei là thí nghiệm xác định 

một đại lƣợng có ảnh hƣởng đến thời gian di chuyển của vật thể khi vật thể di chuyển đến 

gần mặt đất (gần tâm Trái Đất). 
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Ảnh: Thí nghiệm chuyển động trên mặt phẳng nghiêng của Galilei 

Ông đã thiết kế một tấm ván dài 5,5 m, rộng 0,22 m và trên tấm ván đó cỏ xẻ một 

rãnh nhỏ. Tấm ván đƣợc dựng theo một độ dốc nhất định và các viên bi đồng đƣợc thả 

theo rãnh đó. Để đo thời gian di chuyển của những viên bi, ông dùng một chiếc đồng hồ 

nƣớc có nguyên lý là khối lƣợng nƣớc thu đƣợc sẽ chỉ ra thời gian tƣơng ứng. Ông thấy 

rằng, càng xuống chân dốc, các viên bi chạy càng nhanh. 

Kết quả của thí nghiệm đã chỉ ra rằng, quãng đƣờng đi tỷ lệ thuận với bình phƣơng 

của thời gian di chuyển, đó là do viên vi luôn chịu tác dụng của một đại lƣợng gọi là gia 

tốc tự do (g = 9,8 m/s²). Gia tốc này đƣợc gây ra bởi lực hấp dẫn của Trái Đất. 

I.9.4. Tán sắc ánh sáng của Newton 

Trƣớc Isaac Newton ngƣời ta vẫn cho rằng ánh sáng là một dạng thuần khiết, không 

thể phân tách. Tuy nhiên, Newton đã chỉ ra sai lầm này, khi ông chiếu một chùm tia sáng 

Mặt Trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tƣờng. Những gì thu đƣợc từ thí nghiệm của 

Newton cho thấy ánh sáng trắng không hề "nguyên chất", mà nó là tổng hợp của một dải 

quang phổ 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh nƣớc biển, chàm, tím. Thí 

nghiệm này thể hiện hiện tƣợng tán sắc ánh sáng. 
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Ảnh: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton 

I.9.5. "Sợi dây xoắn" của Cavendish 

Mọi ngƣời đều biết rằng Newton là ngƣời tìm ra lực hấp dẫn. Ông đã chỉ ra rằng hai 

vật có khối lƣợng luôn hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với khối lƣợng và tỷ lệ nghịch 

với bình phƣơng khoảng cách giữa chúng. Tuy nhiên, làm sao để chỉ cho ngƣời khác thấy 

lực hấp dẫn bằng thí nghiệm khi nó quá yếu? 

Vào năm 1797 - 1798, thí nghiệm này đã đƣợc thực hiện bởi nhà khoa học ngƣời Anh 

Henry Cavendish. Ông đã sử dụng thiết bị thuê của ngƣời dân nông thôn. Thiết bị thuê là 

sự cân bằng độ xoắn, thực chất là một dây kéo căng hỗ trợ những trọng lƣợng hình cầu. 

Ông cho gắn hai viên bi kim loại vào hai đầu của một thanh gỗ, rồi dùng một sợi dây mảnh 

treo cả hệ thống lên, sao cho thanh gỗ nằm ngang. Sau đó, Cavendish đã dùng hai quả cầu 

bằng chì, mỗi quả nặng 170 kg, tịnh tiến lại gần hai viên bi ở hai đầu gậy. Theo giả thuyết, 

lực hấp dẫn do hai quả cầu chì tác dụng vào hai viên bi sẽ làm cho cây gậy quay một góc 

nhỏ, và sợi dây sẽ bị xoắn một vài đoạn. 
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Ảnh: Thí nghiệm cân xoắn Cavendish 

Kết quả, thí nghiệm của Cavendish đƣợc xây dựng tinh vi đến mức nó phản ánh gần 

nhƣ chính xác giá trị của lực hấp dẫn. Ông cũng tính ra đƣợc một hằng số hấp dẫn gần 

đúng với hằng số mà chúng ta biết hiện nay. Thí nghiệm đƣợc biết nhƣ sự cân Trái Đất và 

sự xác định của lực hấp dẫn, cho phép tính toán khối lƣợng Trái Đất. Thậm chí Cavendish 

còn sử dụng nguyên lý thí nghiệm này để tính ra đƣợc khối lƣợng của Trái Đất là 6 × 10
24

 

kg. 

I.9.6. Giao thoa ánh sáng của Young 

Qua nhiều cuộc tranh luận, Isaac Newton đã hƣớng lý thuyết vật lý về bản chất ánh 

sáng là hạt chứ không phải là sóng. Vào năm 1803, nhà thầy thuốc và nhà vật lý trẻ ngƣời 

Anh tên là Thomas Young đã tiến hành thí nghiệm theo suy nghĩ của mình. Anh cắt một lỗ 

nhỏ trên một cửa sổ và bao phủ nó bởi một tấm bìa dày có một lỗ nhỏ ở đó và sử dụng một 

cái gƣơng để làm lệch hƣớng chùm tia ánh sáng mảnh xuyên qua đó. Sau đó, anh cầm lấy 

một cái thẻ nhỏ dày khoảng 1/13 inch và đặt nó ở giữa chùm tia, chia chùm tia sáng thành 

hai phần. Kết quả thu đƣợc trên tƣờng là một hình bóng bao gồm những băng ánh sáng và 

bóng tối giao thoa với nhau, một hiện tƣợng có thể đƣợc giải thích nếu hai chùm tia sáng 
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đó là sóng ánh sáng. Điểm sáng là nơi hai đỉnh sóng giao nhau, điểm tối là nơi một đỉnh 

sóng giao thoa với một bụng sóng. 

 

Ảnh: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young 

Với thí nghiệm này Thomas Young đã phản bác đƣợc lý thuyết của Newton là bản 

chất ánh sáng là hạt, khẳng định về mặt thực nghiệm ánh sáng có tính chất sóng. 

I.9.7. Con lắc nhà thờ Pathéon của Foucault 

Vào năm 1851, nhà khoa học ngƣời Pháp Léon Foucault đã sử dụng một dây thép 

dài 68 m để treo một quả cầu sắt nặng 31 kg từ mái vòm của nhà thờ Panthéon và tác dụng 

một lực ban đầu, cho nó lắc đi lắc lại. Để đánh dấu quá trình chuyển động của quả cầu, ông 

đã cho gắn một kim nhọn vào quả cầu và cho vẽ một vòng tròn trên cát ẩm ở mặt đất phía 

dƣới chuyển động của quả cầu. Trƣớc mắt những ngƣời chứng kiến, quả cầu đã để lại 

những vệt của đƣờng đi khác nhau sau mỗi chu kỳ chuyển động. Thực ra, mặt phẳng cát có 

vệt đƣờng đi đó đã chuyển động chậm chạp và việc này đã chỉ ra rằng Trái Đất quay tròn 

xung quanh trục của nó. Tại đƣờng vĩ độ đi qua thành phố Paris, đƣờng chuyển động của 

con lắc đã thực hiện một vòng quay thuận chiều kim đồng hồ cứ sau 30 giờ. Tại Nam Bán 
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Cầu, đƣờng đi đó ngƣợc chiều kim đồng hồ, và tại xích đạo, nó không quay tròn chút nào. 

Tại Nam Cực, những nhà khoa học ngày nay đã xác nhận chu kỳ của đƣờng đi của con lắc 

là 24 giờ. 

 

Ảnh: Con lắc Foucault 

Nhƣ vậy, với thí nghiệm này, Foucault đã chỉ ra rằng, Trái Đất tự quay xung quanh 

trục của nó. 

I.9.8. Giọt dầu của Millikan 

Từ thời xa xƣa, các nhà khoa học đã nghiên cứu về điện, một hiện tƣợng đến từ bầu 

trời nhƣ là những tia chớp hoặc có thể tạo ra đơn giản khi bạn chải tóc bằng lƣợc. Vào năm 

1897, nhà vật lý ngƣời Anh J. J. Thomson đã mới phát hiện ra một loại hạt tích điện, gọi là 

điện tử (electron). Có điều ngay cả Thomson cũng đã không xác định đƣợc giá trị điện tích 

của electron. Sau đó, thí nghiệm về những hạt này đã đƣợc nhà khoa học Mỹ Robert 

Milikan thực hiện vào năm 1909 để đo sự tích nạp của chúng. Sử dụng một máy phun 

hƣơng thơm, Milikan đã phun các giọt dầu vào một hộp trong suốt. Đáy và đỉnh hộp làm 

bằng kim loại đƣợc nối với nguồn pin với một đầu là âm (-) và một đầu là dƣơng (+). 

Trong thí nghiệm này, Millikan đã đặt một hiệu điện thế cực lớn (khoảng 10.000 V) giữa 

hai điện cực kim loại đó. 



 

 

41 

 

 

Ảnh: Thí nghiệm giọt dầu Milikan 

Milikan quan sát từng giọt rơi một và sự thay đổi điện áp rồi ghi chú lại tất cả 

những hiệu ứng. Ban đầu, giọt dầu không tích điện, nên nó rơi dƣới tác dụng của trọng lực. 

Tuy nhiên sau đó, Millikan đã dùng một chùm tia Roentgen để ion hóa giọt dầu này, cấp 

cho nó một điện tích. Vì thế, giọt dầu này đã rơi nhanh hơn, vì ngoài trọng lực, nó còn chịu 

tác dụng của điện trƣờng. Dựa vào khoảng thời gian chênh lệch khi hai giọt dầu rơi hết 

cùng một đoạn đƣờng, Millikan đã tính ra điện tích của một hạt tích điện nhỏ nhất là 1 

electron: e = 1,63 × 10-19 coulomb. 

Năm 1917, Millikan lặp lại thí nghiệm trên, và đã sửa điện tích của 1 electron là e = 

1,59 × 10-19 coulomb. Những đo đạc hiện nay dựa trên nguyên lý của Millikan cho kết 

quả là e = 1,602 × 10-19 coulomb. 

I.9.9. Bắn các hạt alpha vào lá vàng mỏng của Rutherford 

Trƣớc khi Ernest Rutherford thực hiện thử nghiệm về sự bức xạ của các hạt alpha 

tại trƣờng Đại học Manchester vào năm 1911, ngƣời ta vẫn nhầm tƣởng rằng nguyên tử có 

cấu trúc "mềm": gồm các hạt tích điện dƣơng đan xen với các electron, tạo thành một hỗn 

hợp "plum pudding" (mứt mận). Nhƣng khi Rutherford cùng với những ngƣời trợ lý cho 

thực hiện thí nghiệm bắn các hạt alpha vào lá vàng mỏng, họ rất ngạc nhiên vì một phần 

trăm các hạt alpha đã phản hồi lại. Rõ ràng, nếu cấu trúc nguyên tử có dạng mềm nhƣ 



 

 

42 

 

"plum pudding" thì đã không thể có sự phản hồi này, mà các hạt alpha sẽ bị dính hết vào 

các nguyên tử vàng, tƣơng tự nhƣ khi ngƣời ta ném một cục bột mềm vào một chậu bánh 

mứt. Điều đó cho thấy trong cấu trúc nguyên tử, ngoài các electron, phải có một hạt nhân 

rất cứng. Rutherford đã kết luận là hầu hết khối lƣợng nguyên tử phải đƣợc tập trung trong 

một lõi nhỏ xíu gọi là hạt nhân, với những điện tử khác chuyển động xung quanh nó trên 

những quỹ đạo khác nhau, ở giữa là những khoảng không. 

 

Ảnh: Thí nghiệm tán xạ hạt  của Rutherford 

Với những sự thay đổi từ những lý thuyết định lƣợng, mô hình nguyên tử của Rutherford 

vẫn còn nguyên giá trị. 

I.9.10. Hiện tượng giao thoa của hai chùm electron 

Vào năm 1924, nhà Vật lý ngƣời Pháp Louis de Broglie đề xƣớng rằng electron và 

những những hạt vật chất khác cũng có những thuộc tính sóng nhƣ bƣớc sóng và tần số. 

Về sau, có một thí nghiệm về tính chất sóng của electron đã đƣợc thực hiện bởi Clinton 

Joseph Davisson và Lester Halbert Germer ở phòng thí nghiệm Bells. Để giải thích ý 

tƣởng cho bản thân mình và những ngƣời khác, các nhà Vật lý đã lặp đi lặp lại thí nghiệm 

giống của của Young về sự giao thoa ánh sáng nhƣng thay chùm ánh sáng bằng chùm tia 

electron. Theo định luật, những dòng hạt này sau khi đƣợc chia làm hai sẽ giao thoa với 



 

 

43 

 

nhau, để lại những phần sáng và tối nhƣ đã thấy ở thí nghiệm giao thoa ánh sáng của 

Young. 

 

Ảnh: Thí nghiệm giao thoa electron 

Đến nay, ngƣời ta vẫn không biết chắc thí nghiệm trên đƣợc thực hiện lần đầu tiên ở 

đâu, và ai là tác giả. Theo ông Peter Rodger, biên tập viên khoa học của tạp chí Physics 

Today, thì lần đầu tiên ông đọc đƣợc một bài viết về thí nghiệm này là năm 1961, và tác 

giả là nhà vật lý Claus Joensson ở Đại học Tueblingen (Tây Đức). Tuy nhiên, có lẽ thí 

nghiệm trên đã đƣợc thực hiện trƣớc đó, có điều, đây là thời kỳ mà ngƣời ta tập trung 

nhiều vào các chƣơng trình khoa học lớn, và đã không có ai để ý đến nó. Mãi đến khi 

ngƣời ta lật lại lịch sử các thí nghiệm khoa học và cảm nhận đƣợc "vẻ đẹp" của các chùm 

electron thì họ không biết đƣợc ai là ngƣời đầu tiên chứng minh đƣợc tính sóng của chúng 

nữa. 

I.10. Phương tiện thí nghiệm 
I.10.1. Định nghĩa 

Theo nghĩa rộng, phƣơng tiện thí nghiệm là toàn bộ vật chất (vô hình và hữu hình) 

để đạt đƣợc mục đích thí nghiệm. 

Theo nghĩa hẹp, phƣơng tiện thí nghiệm là thiết bị, dụng cụ dùng để tiến hành thí 

nghiệm. 
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Thiết bị là cơ cấu, máy móc hoạt động dựa trên các nguyên lý vật lý. 

Dụng cụ là vật dụng trung gian để tác dụng lên đối tƣợng. 

Việc phân chia phƣơng tiện, thiết bị, và dụng cụ thí nghiệm mang tính tƣơng đối. 

Trong thí nghiệm này, nó có thể là phƣơng tiên nhƣng trong thí nghiệm khác nó có thể là 

thiết bị. Tùy vào mục đích thí nghiệm, cách sử dụng, quy mô thí nghiệm,…mà ngƣời ta có 

sự phân chia phƣơng tiện, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm khác nhau. 

I.10.2. Đặc điểm của phương tiện thí nghiệm 

 Có độ chính xác cao: Các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm càng chính xác, sai số 

dụng cụ càng giảm, và độ tin cậy của phép đo càng tăng. Nhờ đó, kết quả thí nghiệm tránh 

bị sai số quá lớn. 

 Dễ sử dụng và bảo quản: Tạo sự thuận lợi cho ngƣời sử dụng, tránh đƣợc sự 

phức tạp và rắc rối trong các thao tác tiến hành thí nghiệm. 

 Đƣợc thiết kế phù hợp với mục đích nghiên cứu: Các thiết bị, dụng cụ đƣợc 

thiết kế dựa trên phƣơng án thí nghiệm, tùy vào mỗi thí nghiệm khác nhau và thiết bị dụng 

cụ đƣợc thiết kế và chế tạo khác nhau, căn cứ vào yêu cầu và mục đích sử dụng của thiết 

bị, dụng cụ đƣợc sử dụng trong phƣơng án thí nghiệm. 

 Đƣợc cải tiến: Sau khi tiến hành thí nghiệm, các nhà thực nghiệm thƣờng 

đánh giá thí nghiệm vừa tiến hành, nếu thấy không đạt yêu cầu các nhà thực nghiệm sẽ tiến 

hành ra soát các thiết bị, và dụng cụ,…phát hiện những thiết bị, dụng cụ chƣa hợp lý và 

tiến hành cải tiến. Đây là bƣớc cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của thí nghiệm. 

 Có cơ sở lý thuyết phù hợp với nội dung kiến thức vật lý: Mỗi thiết bị, dụng 

cụ thí nghiệm cần có một hƣớng dẫn sử dụng trình bày nguyên lý hoạt động của các thiết 

bị, dụng cụ đó.  

I.10.3. Phân loại phương tiện thí nghiệm 

Việc phân loại  phƣơng tiện thí nghiệm có nhiều cách khác nhau, dựa trên mỗi tiêu 

chí mà ngƣời ta có thể phân loại thành nhƣ sau: 
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 Dựa trên chức năng và nhiệm vụ 

 Phƣơng tiện tạo các đối tƣợng nghiên cứu: Các máy chế tạo thiết bị, dụng cụ, 

vật dụng,… 

 Phƣơng tiện tác động: Máy kéo, máy cắt,… 

 Phƣơng tiện tạo các điều kiện thí nghiệm: Máy lạnh, máy điện, lửa,… 

 Phƣơng tiện quan sát, đo đạc: Kính hiển vi, kính thiên văn, kính lúp,… 

 Phƣơng tiện phân tích, xử lý kết quả: Máy tính, máy vi tính,… 

 Phƣơng tiện cách tác động: Hệ thống lý luận,… 

 Dựa trên mục đích 

 Phƣơng tiên nghiên cứu: Máy gia tốc hạt, kính thiên văn Hubble,… 

 Phƣơng tiện dạy học: Điện kế, đồng hồ đo thời gian hiện số, lực kế,… 

 Dựa trên hình thức 

 Phƣơng tiện vật chất: Ampe kế, máy quang phổ, thƣớc kẹp,…. 

 Phƣơng tiện phi vật chất: Chƣơng trình máy tính xử lý số liệu, chƣơng trình 

mô phỏng, lý thuyết tiến hành thí nghiệm,… 

I.10.4. Chức năng, nhiệm vụ của phương tiện thí nghiệm 

Phƣơng tiện thí nghiệm là những phần quan trọng cấu thành toàn bộ thí nghiệm, mỗi 

phƣơng tiện đóng một vai trò riêng và là bộ phận không thể thiếu. 

Phƣơng tiện thí nghiệm có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện thí nghiệm đạt theo yêu 

cầu. Phƣơng tiện có thể là tự động hay do con ngƣời điều chỉnh nhằm đạt đến điều kiện thí 

nghiệm nhất định.  

Phƣơng tiện thí nghiệm cung cấp thiết bị, dụng cụ để nhà thực nghiệm có thể quan 

sát và theo dõi thí nghiệm. Trong vật lý hạt nhân, những dụng dụ thí nghiệm tinh vi nhƣ 

buồng bọt, buồng hơi, máy đo phóng xạ,… đóng vai trò nhƣ con mắt thứ ba giúp các nhà 

thực nghiệm khám phá ra những điều mới lạ, mà mắt thƣờng không thể nào quan sát đƣợc. 

Phƣơng tiện thí nghiệm có chức năng phân tích và xử lý kết quả. Ngày nay, có rất 

nhiều thí nghiệm rất tinh vi và hiện đại, mà dữ liệu thu đƣợc từ thí nghiệm đó là rất lớn. Ví 
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dụ: các đài thiên văn, các thí nghiệm đo hạt newtrino,…việc xử lý bằng tay các dữ liệu trở 

thành bất khả thi đối với nhà thực nghiệm. Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông 

tin và sự ra đời của các thế hệ máy vi tính ngày càng có tốc độ xử lý cũng nhƣ khả năng 

lƣu trữ ngày càng lớn, thì việc phải tính tay là lạc hậu. Các nghiên cứu mới đây còn kết 

hợp máy vi tính và các chƣơng trình phân tích xử lý vào trong các thí nghiệm cổ điển, 

mang nét mới của xã hội công nghệ thông tin. 

I.10.5. Sử dụng và bảo quản phương tiện thí nghiệm 

Mỗi loại phƣơng tiện thí nghiệm có các tính chất và các yêu cầu khác nhau trong quá 

trình sử dụng và bảo quản. Sau đây là những nguyên tắc chung nhất. 

 Nguyên tắc sử dụng phƣơng tiện thí nghiệm 

 Đọc kĩ hƣớng dẫn trƣớc khi sử dụng 

 Kiểm tra phƣơng tiện trƣớc khi sử dụng 

o Phƣơng tiện có nguyên vẹn không? 

o Phƣơng tiện có đảm bảo an toàn không? 

o Phƣơng tiện còn thời gian sử dụng không? 

o Phƣơng tiện có dấu hiệu gì lạ không? 

o Phƣơng tiện có sử dụng đƣợc không? 

 Phƣơng tiện thí nghiệm phải đƣợc sử dụng đúng chức năng của nó, tránh 

trƣờng hợp sử dụng không đúng chức năng có thể ảnh hƣởng đến sự hoạt động của phƣơng 

tiện. 

 Phƣơng tiện thí nghiệm phải hoạt động trong điều kiện cho phép của nhà sản 

xuất. Ví dụ, vôn kế có độ chia lớn nhất là 6V không đƣợc sử dụng để đo hiệu điện thế 10V. 

 Trong quá trình sử dụng thí nghiệm, đặc biệt quan tâm đến sự an toàn cho 

ngƣời tiến hành thí nghiệm cũng nhƣ phƣơng tiện thí nghiệm. 

 Phải thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình lắp rắp cũng nhƣ vận 

hành phƣơng tiện thí nghiệm. 

 Nguyên tắc bảo quản phƣơng tiện thí nghiệm 

 Đảm bảo phƣơng tiện đƣợc bảo quản theo yêu cầu của các nhà sản suất. 
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 Đặt phƣơng tiện thí nghiệm tránh xa các tác nhân gây hại: vật lý, hóa học, 

sinh học,… 

 Kiểm tra định kì các phƣơng tiện thí nghiệm, nếu phát hiện có sự hỏng hóc 

cần phải tiến hành sửa chữa. 

 Trong quá trình chuyển dời và sử dụng phƣơng tiện, phải hết sức cẩn thận, 

tránh các tác động mạnh làm tổn hại phƣơng tiện thí nghiệm. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG I 

 Thí nghiệm là cơ sở để hình thành lý thuyết mới đồng thời cũng là phƣơng tiện 

kiểm tra lý thuyết có phù hợp với thực tại không. Một lý thuyết vẫn có giá trị cho tới khi 

xuất hiện hiện tƣợng hay thí nghiệm cho kết quả mâu thuẫn với lý thuyết đó. Khi đó, các 

nhà vật lý phải xây dựng lý thuyết mới để mô tả thực tại chính xác hơn. 

 Trong lịch sử, nhiều thí nghiệm quan trọng đƣợc phát minh, những phát minh này 

mâu thuẫn với lý thuyết cũ hay chỉ ra giới hạn của các lý thuyết cũ. Khi đó, các lý thuyết 

mới ra đời, bao hàm các lý thuyết cũ hay bác bỏ hoàn toàn nó. Nói cách khác, thí nghiệm 

chính là động lực cho sự phát triển của vật lý học. Các nhà thực nghiệm càng khám phá 

đƣợc nhiều điều mới lạ, càng mâu thuẫn với trình độ nhận thức hiện tại thì sự phát triển 

của vật lý học càng nhanh. 

Thí nghiệm là một bộ phận quan trọng của phƣơng pháp thực nghiệm, phƣơng pháp 

thực nghiệm cấu thành phƣơng pháp nhận thức vật lý. Nhƣ vậy, thí nghiệm là bộ phận 

quan trọng của phƣơng pháp nhận thức vật lý. 

 Hiểu biết về thí nghiệm không chỉ là biết cách tiến hành thí nghiệm mà còn phải 

biết quy trình tiến hành thí nghiệm, thực hiện đúng các yêu cầu trong quá trình làm thí 

nghiệm cũng nhƣ không ngừng rèn luyện và bồi dƣỡng năng lực thực nghiệm. Cần tiến 

hành thí nghiệm một cách khoa học và sáng tạo. 

 Ngoài việc nắm vững thí nghiệm, nhà thực nghiệm còn phải có hiểu biết về các 

phƣơng tiện thí nghiệm. Nhờ vốn hiểu biết về phƣơng tiện thí nghiệm, nhà thực nghiệm sẽ 
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thuận lợi trong quá trình xây dựng phƣơng án cũng nhƣ lựa chọn thiết bị, dụng cụ thí 

nghiệm. Đảm bảo an toàn, cũng nhƣ tiến hành thí nghiệm có hiệu quả. 
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CHƢƠNG II: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ TRONG 

DẠY HỌC 

II.1. Định nghĩa 
Trong trƣờng trung học phổ thông, thí nghiệm vật lý hay còn gọi là thí nghiệm vật lý 

trong dạy học là thí nghiệm đƣợc tái tạo nhờ các thiết bị thí nghiệm đặc biệt nhằm tác động 

vào các đối tƣợng đặc biệt mà từ đó học sinh có thể nhận thức đƣợc các kiến thức cần học.  

Ví dụ, thí nghiệm ống Newton, thí nghiệm giao thoa Young, thí nghiệm hiện tƣợng 

quang điện ngoài, thí nghiệm hiện tƣợng tự cảm,… 

 

Ảnh: Bộ thí nghiệm hiện tượng tự cảm 

II.2. Đặc điểm của thí nghiệm trong dạy học vật lý 
Ngoài những đặc điểm chung của thí nghiệm vật lý, thí nghiệm trong dạy học vật lý 

còn có một số đặc điểm riêng sau: 

 Thí nghiệm trong dạy học là thí nghiệm tái tạo lại thí nghiệm của vật lý học nhằm 

mục đích truyền thụ kiến thức và phƣơng pháp vật lý cho học sinh. Tức là thí nghiệm trong 

dạy học đã đƣợc sƣ phạm hóa. 

 Thí nghiệm trong dạy học diễn ra trên lớp học nên bị giới hạn về thời gian và quy 

mô thí nghiệm. 

 Thí nghiệm trong dạy học phải đảm bảo thành công, hiện tƣợng thí nghiệm rõ ràng, 

dễ nhận biết. 
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II.3. Chức năng của thí nghiệm trong dạy học vật lý 
Theo các tác giả Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, và Phạm Xuân Quế, chức 

năng của thí nghiệm trong dạy học vật lý là: 

 Thí nghiệm có thể đƣợc sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy 

học. 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện đơn giản hóa và trực quan hóa trong dạy học vật lý. 

Chúng ta sẽ làm rõ hơn về các quan điểm trên nhƣ sau: 

 Thí nghiệm có thể đƣợc sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá trình 

dạy học. 

Các giai đoạn của quá trình dạy học 

 

 Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu 

 Thí nghiệm là một trong những cách tạo tình huống có vấn đề hiệu quả. Bằng cách 

thực hiện một thí nghiệm, giáo viên tạo ra một hiện tƣợng mới mà học sinh cảm thấy 

dƣờng nhƣ có thể hiểu đƣợc nhƣng không thể nào giải thích đƣợc hiện tƣợng đó. Hiện 

tƣợng mới đó mâu thuẫn với kiến thức vốn có của học sinh, với sự tò mò, học sinh sẽ xuất 

hiện nhu cầu tìm hiểu để giải thích hiện tƣợng thí nghiệm. Việc xuất phát từ thí nghiệm 

thuận lợi cho giáo viên liên kết với các nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh. 

 Việc sử dụng thí nghiệm để đặt vấn đề còn có ƣu điểm thu hút sự chú ý của học 

sinh, nâng cao sự tập trung của học sinh, tạo đà thuận lợi cho cả tiết học. Tuy nhiên, khi sử 

Đề xuất vấn 
đề cần nghiên 
cứu (tình 

huống có vấn 
đề) 

Hình thành 
kiến thức, kĩ 
năng mới 

Củng cố, vận 
dụng kiến 

thức, kĩ năng 
vừa học 

Kiểm tra, 
đánh giá kiến 
thức, kĩ năng 
vừa học 
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dụng thí nghiệm trong giai đoạn này cần chọn các thí nghiệm đơn giản, ít tốn kém thời 

gian, và có hiện tƣợng rõ ràng.  

Ví dụ: Dạy bài “Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng – Vật lý 11”, giáo viên đem đến lớp 

một ly nƣớc và ống hút. Trong ly lƣợng nƣớc không đầy, trƣớc mặt học sinh, giáo viên cho 

ống hút vào ly nƣớc. Học sinh sẽ quan sát thấy ống hút bị gãy khúc tại mặt thoáng của 

nƣớc trong ly. 

 Giai đoạn hình thành kiến thức, kĩ năng mới 

Trong dạy học vật lý, để hình thành kiến thức và kĩ năng mới có hai con đƣờng: con 

đƣờng thực nghiệm và con đƣờng suy luận lý thuyết. Đối với con đƣờng thực nghiệm: 

Xuất phát từ một thí nghiệm hay thực tiễn học sinh thu thập thập các dữ liệu để đề xuất giả 

thuyết, rồi lại sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng chính giả thuyết đó. Đối với con đƣờng 

suy luận lý thuyết: Từ những kiến thức đã biết, học sinh tiến hành suy luận (chủ yếu là suy 

luận lý thuyết) để hình thành kiến thức mới, để đảm bảo tính tin cậy của kiến thức mới, 

cần phải đƣợc kiểm chứng. Học sinh sẽ thiết kế, tiến hành thí nghiệm kiểm chứng kiến 

thức đƣợc rút ra từ suy luận lý thuyết. Việc học sinh phải thiết kế và tiến hành các thí 

nghiệm kiểm chứng là cơ hội tốt để học sinh phát triển năng lực sáng tạo. 

 Nhƣ vậy, trong giai đoạn hình thành kiến thức, kĩ năng mới: thí nghiệm có vai trò 

nhƣ một công tố viên ra phán xét: kiến thức mà học sinh tìm đƣợc sẽ đƣợc chấp nhận hay 

bị bác bỏ. Trong quá trình tìm hiểu kiến thức cũng nhƣ tiến hành các thí nghiệm kiểm 

chứng mà các kĩ năng của học sinh đƣợc hình thành và phát triển. 

Ví dụ: Dạy kiến thức “điều kiện xảy ra hiện tƣợng phản xạ toàn phần – vật lý 11” 

 Con đƣờng hình thành kiến thức: Con đƣờng thực nghiệm 

 Vấn đề: Hiện tƣợng phản xạ toàn phần xảy ra khi nào? 

 Đề xuất giả thuyết: Để làm xuất hiện hiện tƣợng phản xạ toàn phần thì 

o Ánh sáng truyền từ một môi trƣờng tới một môi trƣờng chiết quang kém hơn 

     . 
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o Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn (               
  

  
). 

 Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng: tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ  

Ảnh: Sơ đồ thí nghiệm phản xạ toàn phần  

o Dụng cụ thí nghiệm: Đèn laser, khối bán trụ bằng thủy tinh, giác kế. 

o Tiến hành thí nghiệm: Chiếu ánh sáng laser đi từ không khí vào khối bán trụ 

với các góc tới khác nhau. 

 Giai đoạn củng cố, vận dụng kiến thức vừa học 

Học sinh không những làm lại những thí nghiệm mà giáo viên đã thực hiện mà còn 

tiến hành những thí nghiệm khác nhƣng cũng có kết quả nhƣ thí nghiệm mà giáo viên thực 

hiện. Học sinh không những đƣợc trực tiếp tham gia tiến hành thí nghiệm, mà còn đề xuất, 

thiết kế những thí nghiệm mới, qua đó đào sâu kiến thức đƣợc học cũng nhƣ mở rộng thêm 

kiến thức.  

Phần lớn thời gian trên lớp dành cho việc hình thành kiến thức nên rất ít thời gian để 

học sinh có thể tự tiến hành thí nghiệm trên lớp, vì vậy, giáo viên có thể giao cho học sinh 

dƣới dạng các nhiệm vụ bài tập thí nghiệm về nhà. Bài tập thí nghiệm về nhà dƣới dạng thí 

nghiệm mở không những buộc học sinh phải suy nghĩ sâu về kiến thức, đòi hỏi những kĩ 

năng thực nghiệm mà còn có sự sáng tạo và vận dụng linh hoạt sự hiểu biết cá nhân để 

thiết kế, hình thành phƣơng án thí nghiệm cũng nhƣ tiến hành thí nghiệm thành công. Lƣu 

ý, khi giáo viên giao bài tập thí nghiệm cho học sinh, luôn phải nhắc nhở học sinh đảm bảo 

sự an toàn trong quá trình thí nghiệm. 
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 Giai đoạn kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng vừa học 

 Học sinh đƣợc giao cho một nhiệm vụ thực hiện thí nghiệm, thƣờng là thí nghiệm 

định lƣợng để đo một đại lƣợng vật lý nào đó. Căn cứ vào báo cáo thí nghiệm của học sinh 

và hình thức kiểm tra vấn đáp, giáo viên có thể xác định đƣợc mức độ hiểu kiến thức và kĩ 

năng của học sinh. Hình thức trên đòi hỏi nhiều thời gian, theo chƣơng trình vật lý phổ 

thông hiện hành, đó là những bài thực hành, thƣờng đƣợc tổ thức thành một đến hai tiết 

học riêng biệt trên phòng thí nghiệm. 

 Ngoài ra, giáo viên có thể kiểm tra học sinh bằng cách đặt ra những câu hỏi liên 

quan đến các thí nghiệm nhƣ: kết quả thí nghiệm phản ánh điều gì? Thí nghiệm có thể 

đƣợc cải tiến nhƣ thế nào? Khâu quan trọng nhất trong thí nghiệm là khâu nào?,…Nhờ 

việc trả lời các câu hỏi trên, mà học sinh rèn luyện đƣợc tuy duy thực nghiệm, tránh máy 

móc lý thuyết. 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. 

Thí nghiệm là phƣơng tiện nâng cao chất lƣợng kiến thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ 

xảo. Chất lƣợng kiến thức biểu hiện ở tính chính xác, tính khái quát, tính hệ thống, tính 

bền vững và tính vận dụng đƣợc. Trong quá trình xây dựng các kiến thức vật lý: khái niệm, 

đại lƣợng, mối liên hệ, định luật, thuyết,…đều có sự hiện diện của thí nghiệm. Kiến thức 

vật lý đƣợc hình thành qua thí nghiệm mang tính khoa học, nhờ đó mà chất lƣợng kiến 

thức đƣợc nâng cao. Không những thế, thí nghiệm vật lý còn khắc phục những quan điểm 

sai lầm tồn tại trong học sinh, bằng thí nghiệm, giáo viên có thể dễ dàng chỉ ra những sai 

lầm mà học sinh mắc phải cũng nhƣ điều chỉnh lại kiến thức mà học sinh bị lỗi. Thí 

nghiệm là một bộ phận của phƣơng pháp thực nghiệm và thí nghiệm yêu cầu học sinh phải 

có những kĩ năng riêng, gọi là năng lực thực nghiệm.  Thông qua quá trình tiến hành thí 

nghiệm, các kĩ năng này đƣợc rèn luyện không ngừng góp phần hình thành và phát triển 

năng lực thực nghiệm. Ví dụ, qua các bài thí nghiệm điện một chiều, học sinh sử dụng 

đƣợc các thiết bị, dụng cụ điện nhƣ: vôn kế, ampe kế, biến trở, cuộn cảm,…đồng thời nắm 

đƣợc quy trình tiến hành các thí nghiệm trong chƣơng “dòng điện một chiều”. 



 

 

54 

 

Dạy học vật lý không chỉ là truyền thụ kiến thức và còn phải giúp học sinh lĩnh hội 

phƣơng pháp nhận thức. Tiến hành thí nghiệm là một quá trình chặt chẽ, với nhiều bƣớc, 

mỗi bƣớc thực hiện cần phải thực hiện một cách cận thận, tỉ mỉ và chính xác. Tiến hành thí 

nghiệm thì cần biết tiến hành thí nghiệm để làm gì? Phải làm nhƣ thế nào? Những điều cần 

thiết phải chuyển bị? Phải tiến hành ra sao? Những câu hỏi đó buộc học sinh phải suy nghĩ, 

phải hoàn thiện. Qua đó học sinh rèn luyện đƣợc thói quen là việc khoa học: có mục đích 

rõ ràng, có kết hoạch và luôn lấy thực tiễn là cơ sở cho chân lý. 

Thí nghiệm là phƣơng tiện kích thích hứng thú học tập của học sinh. Sự bất ngờ của 

các hiện tƣợng mà thí nghiệm đem lại có sự kích thích rất lớn đối với học sinh, trong mỗi 

học sinh luôn tồn tại sự tò mò và luôn bị kích thích với những điều mới và lạ. Thí nghiệm 

đặc biệt thuận lợi trong việc đem lại điều mới và lạ đối với học sinh. Mặc khác, trong quá 

trình dạy học, việc học sinh phải tự tiến hành thí nghiệm làm tích cực hóa hoạt động học 

tập, giảm thời gian nghe giảm thụ động. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, học sinh 

không những phát triển năng lực thực nghiệm mà còn phải suy nghĩ về những vấn đề vƣớn 

mắc khi tiến hành thí nghiệm, hay tìm các phƣơng án thí nghiệm tối ƣu hơn, hiệu quả hơn, 

nhờ đó mà năng lực trí tuệ cũng phát triển. Trong quá trình dạy học “học phải đi đôi với 

hành” đồng nghĩa giáo viên phải chú trọng phát triển song song năng lực thực nghiệm và 

năng lực trí tuệ cho học sinh. Đặc biệt, trong khâu đề xuất phƣơng án thí nghiệm kiểm 

chứng các giả thuyết, tính sáng tạo là rất quan trọng và cũng là cơ hội để giáo viên khai 

khác, bồi dƣỡng năng lực sáng tạo cho học sinh. 

Với thí nghiệm, giáo viên thƣờng yêu cầu học sinh tiến hành làm việc nhóm, hiệu 

quả sẽ cao hơn. Các thành viên trong nhóm sẽ đề xuất các phƣơng án thí nghiệm, lựa chọn 

phƣơng án thí nghiệm tối ƣu, chọn thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phù hợp và tiến hành thí 

nghiệm. Các bƣớc trên đòi hỏi sự hợp tác, phối hợp và phân công nhiệm vụ thực hiện cách 

đồng bộ. Học sinh qua đó rèn luyện, phát triển năng lực làm việc nhóm, năng lực giao tiếp, 

năng lực lãnh đạo,… 

 Thí nghiệm là phƣơng tiện đơn giản hóa và trực quan hóa trong dạy học vật 

lý 
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Trong tự nhiên, các hiện tƣợng đan xen, chồng chéo lên nhau, chính vì thế học sinh 

rất khó phát hiện các hiện tƣợng đơn lẻ, phù hợp để nghiên cứu. Muốn nghiên cứu các hiện 

tƣợng thuần khiết phải tạo các điều kiện nhân tạo và thí nghiệm là giải pháp tối ƣu. Các 

hiện tƣợng trong thí nghiệm có thể dễ dàng quan sát, đo đạc, định lƣợng,…dễ dàng thấy 

đƣợc bản chất và các mối liên hệ tồn tại trong các hiện tƣợng. Thí nghiệm làm hiện tƣợng 

phức tạp trở nên đơn giản trƣớc con mắt của học sinh và giáo viên. 

Giáo viên hay học sinh tiến hành thí nghiệm thì kết quả thí nghiệm là những bằng 

chứng sống, đầy sinh động và trực quan để học sinh tin vào những kiến thức đƣợc học. Thí 

nghiệm là phƣơng tiện tối ƣu nhất để tăng tính trực quan và sinh động trong quá trình dạy 

học. Tiết học có thí nghiệm, không khí lớp học sôi nổi hơn, học sinh say mê với những bất 

ngờ từ thí nghiệm. Đồng thời, có những kiến thức không thể giải thích rõ ràng bằng lời, 

không thể bằng phƣơng pháp sƣ phạm để truyền đạt hết cho học sinh, mà những kiến thức 

đó học sinh chỉ có thể lĩnh hội qua những mô hình vật lý, những thí nghiệm đƣợc thao tác 

trên những mô hình ấy. Đặc biệt, nền vật lý hiện đại có rất nhiều thí nghiệm lý tƣởng,  điều 

mà thí nghiệm thực không thể tiến hành hay với năng lực hiện tại của khoa học vật lý vẫn 

chƣa tiến hành đƣợc thì thí nghiệm lý tƣởng đóng vai trò trực quan, giúp học sinh và giáo 

viên hiểu sâu sắc về những kiến thức mang tính trừu tƣợng này. 

Trong dạy học vật lý, học sinh còn đƣợc tiếp cận với những ứng dụng của vật lý 

trong khoa học – kĩ thuật. Những máy móc, thiết bị hoạt động dựa trên các định luật, 

nguyên lý vật lý,…việc đem các máy móc, đặc biệt là các máy móc tinh vi, phức tạp, đồ sộ 

và có giá trị vào lớp học để học sinh thao tác là điều gần nhƣ không thực tế. Vì thế, con 

đƣờng tối ƣu là sử dụng các mô hình thí nghiệm vật chất, chức năng. Học sinh thao tác 

trên các mô hình, tiến hành các thí nghiệm mô phỏng các định luật, nguyên lý vật lý chi 

phối hoạt động của thiết bị, máy móc,…nhờ đó mà hiểu sâu và mở rộng vốn hiểu biết về 

các lĩnh vực kiến thức. 

II.4. Phân loại thí nghiệm trong dạy học vật lý 
Phân loại thí nghiệm trong dạy học vật lý có nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào 

tiêu chí mà có cách phân loại khác nhau, sơ đồ bên dƣới mô tả một cách phân loại  
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 Dựa trên không gian – thời gian: Thí nghiệm trên lớp, thí nghiệm ở nhà. 

 Dựa trên số lƣợng học sinh tham gia: Thí nghiệm cá nhân, thí nghiệm nhóm, thí 

nghiệm tập thể. 

 Dựa trên hình thức tiến hành: Thí nghiệm đồng loạt, thí nghiệm nhóm. 

 Dựa trên chức năng: Thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm thực hành. 

 Dựa trên độ khó: Thí nghiệm đơn giản, thí nghiệm phức tạp,… 

 Dựa trên ngƣời chế tạo: Thí nghiệm sẵn có, thí nghiệm tự tạo,… 

Phân loại thí nghiệm mang tính chất tƣơng đối, GV và HS dựa trên các tiêu chí 

khác nhau sẽ có sắp xếp khác nhau. 

II.5. Quy trình tiến hành thí nghiệm trong dạy học vật lý 
 Quy trình chung cho các thí nghiệm trong dạy học vật lý: 

 Bƣớc 1:  Xác định mục đích thí nghiệm 

 Bƣớc 2: Xây dựng phƣơng án thí nghiệm 

 Bƣớc 3: Lựa chọn các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

 Bƣớc 4: Lắp ráp thí nghiệm 

 Bƣớc 5: Tiến hành thí nghiệm và thu thập số liệu 

 Bƣớc 6: Phân tích kết quả và rút ra kết luận 

 Bƣớc 7: Tổng kết thí nghiệm 

Thí nghiệm trong dạy học vật lý 

Thí nghiệm 
biểu diễn 

Thí nghiệm 
nêu vấn đề 

Thí nghiệm 
giải quyết vấn 

đề 

Thí nghiệm 
khảo sát 

Thí nghiệm 
kiểm chứng 

Thí nghiệm 
củng cố vấn đề 

Thí nghiệm 
thực hành 

Nội dung 

Thí nghiệm 
thực hành định 

tính 

Thí nghiệm 
thực hành định 

lƣợng 

Tính chất 

Thí nghiệm 
thực hành 
khảo sát 

Thí nghiệm 
thực hành 
kiểm chứng 

Hình thức 

Thí nghiệm  
thực hành 
đồng loạt 

Thí nghiệm 
thực hành phối 

hợp 

Thí nghiệm 
thực hành cá 

nhân 
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Quy trình tiến hành thí nghiệm trên là quy trình chung, mang tính chất tƣơng đối. 

Tùy vào mỗi loại thí nghiệm và thời gian thực hiện thí nghiệm, giáo viên và học sinh có 

thể thêm hoặc bớt một số bƣớc thí nghiệm. Giáo viên không nên cứng nhắc, bắt buộc học 

sinh phải tuân thủ đầy đủ các bƣớc trên nhƣng phải đảm bảo học sinh thực hiện đầy đủ các 

bƣớc quan trọng. Ngoài ra, giáo viên còn có nhiệm vụ giúp học sinh lĩnh hội đƣợc quy 

trình tiến hành thí nghiệm, qua đó bồi dƣỡng năng lực thực hành cho học sinh. 

II.6. Phương pháp dạy học bằng thí nghiệm vật lý 
II.6.1. Phương pháp thí nghiệm biểu diễn 

II.6.1.1. Định nghĩa 

Là phƣơng pháp dạy học vật lý trong đó giáo viên tiến hành các thí nghiệm vật lý, tác 

động lên các đối tƣợng vật lý nhằm thông qua đó trình bày lại cho học sinh phƣơng pháp 

nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu đối tƣợng vật lý. Học sinh chủ yếu theo dõi để 

hiểu tiến trình thí nghiệm, kết quả thí nghiệm, những kết luận tổng quát rút ra từ kết quả đó 

và có tham gia với một mức độ nhất định vào thí nghiệm dƣới sự yêu cầu của giáo viên. 

II.6.1.2. Phân loại thí nghiệm biểu diễn 

Thí nghiệm vật lý mở đầu 

Là những thí nghiệm đơn giản về  dụng cụ và về quá trình thực hiện. Về thời gian 

chúng chỉ chiếm 5 – 10 phút vào đầu mỗi tiết học. 

Mục đích của thí nghiệm này là giới thiệu cho học sinh biết qua về hiện tƣợng sắp 

nghiên cứu, để tạo tình huống có vấn đề, tạo nhu cầu hứng thú học tập của học sinh, lôi 

cuốn học sinh vào hoạt động nhận thức. 

Ví dụ khi dạy về định luật II Newton (mối liên hệ giữa lực, khối lƣợng và gia tốc) có 

thể làm thí nghiệm đẩy một chiếc xe trên một sàn rất nhẵn. Đẩy (hoặc kéo) xe về một phía 

nào thì chiếc xe chuyển động nhanh dần về phía đó. Vậy vectơ gia tốc và vectơ lực có 

cùng hƣớng với nhau. Càng đẩy mạnh (lực càng lớn) thì xe tăng tốc càng nhanh (gia tốc 

càng lớn). Vẫn đẩy mạnh nhƣ trƣớc, nhƣng nếu đặt thêm hàng lên xe (khối lƣợng xe tăng) 

thì xe tăng tốc ít hơn (gia tốc nhỏ hơn). Vậy vectơ gia tốc của vật phụ thuộc vào vectơ lực 
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tác dụng lên vật và khối lƣợng của vật. Nhƣ vậy từ thí nghiệm này ta xác định đƣợc mối 

liên hệ giữa lực, gia tốc và khối lƣợng đó chính là nội dung của định luật II Newton. 

Hoặc khi dạy về hiện tƣợng và định luật khúc xạ ánh sáng, ta chỉ cần lấy một chiếc 

ống hút cắm vào cốc nƣớc và cho học sinh quan sát thấy chiếc ống hút gần nhƣ bị gãy 

khúc tại mặt nƣớc. Từ đó vấn đề đƣợc đặt ra và chỉ có thể giải quyết nhờ hiểu biết về định 

luật khúc xạ ánh sáng. 

Khi dạy về hiện tƣợng cảm ứng điện từ, ta làm thí nghiệm với một nam châm và 

vòng dây. Khi đƣa nam châm lại gần và ra xa khỏi vòng dây thì thấy kim điện kế bị lệch 

chứng tỏ có dòng điện chạy qua vòng dây. Thí nghiệm này cho biết khi nam châm di 

chuyển thì số đƣờng sức từ qua vòng dây biến đổi. Nghĩa là khi số đƣờng sức từ qua vòng 

dây biến đổi thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện. 

Sau khi đặt ra vấn đề bằng các thí nghiệm, vào cuối tiết học, giáo viên phải quay lại 

dùng kiến thức mới vừa học để giải quyết vấn đề đã đặt ra lúc đầu. Đây là loại thí nghiệm 

có tính chất định tính, dễ thực hiện và khả thi nhất trong điều kiện hiện nay. 

Thí nghiệm nghiên cứu 

Là những thí nghiệm có mức độ  và qui mô lớn (trong phạm vi dạy học) về thiết bị, 

về hệ thống các thao tác và thời gian. Chúng thƣờng chiếm phần lớn thời gian của tiết học 

trên lớp, hoặc phải tiến hành trên lớp với các thiết bị đặc biệt. 

Mục đích của thí nghiệm là tác động trực tiếp lên đối tƣợng nhằm xây dựng nên hoặc 

kiểm chứng lại kiến thức mới đƣợc sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu kiến thức mới. 

Dựa trên mục đích đó mà thí nghiệm nghiên cứu còn chia ra hai loại là thí nghiệm 

khảo sát và thí nghiệm kiểm chứng – minh họa. 

Thí nghiệm khảo sát  

Là những thí nghiệm đƣợc tiến hành  theo con đƣờng qui nạp, nhằm cung cấp các cứ 

liệu thực nghiệm từ nhiều lần thí nghiệm để từ đó khái quát hóa, kiểm tra đƣợc tính đúng 
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đắn của giả thuyết hoặc hệ quả logic rút ra từ giả thuyết đã đề xuất, giải quyết đƣợc vấn đề 

xuất hiện ở đầu giờ học, từ đó xây dựng kiến thức mới. 

Để khái quát hóa thì phải có một số lƣợng lớn nhất định các dữ kiện thu nhận đƣợc, 

vì vậy số lần đo đạc lấy dữ liệu phải đủ lớn nhƣng cũng không đƣợc lớn quá vì đây là thí 

nghiệm dùng trong dạy học, nó chỉ đƣợc tiến hành trong một thời gian nhất định. 

Ví dụ khi dạy về định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, giáo viên có thể biểu diễn thí nghiệm 

khảo sát sự phụ thuộc của áp suất vào thể tích của một khối khí xác định khi nhiệt độ 

không đổi. Từ các kết quả của nhiều lần thí nghiệm (trong phạm vi dạy học thì số lần làm 

thí nghiệm không quá lớn) với thể tích khí khác nhau, giáo viên hƣớng dẫn học sinh cùng 

tham gia vào thí nghiệm và tìm ra mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một khối khí xác 

định trong quá trình đẳng nhiệt đó chính là kiến thức về định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt mà học 

sinh cần học. 

Hoặc khi dạy về hiện tƣợng quang điện và các định luật quang điện thì ta có thể làm 

thí nghiệm khảo sát với tế bào quang điện.  

Thí nghiệm kiểm chứng – minh họa 

Là nghững thí nghiệm đƣợc tiến hành theo con đƣờng diễn dịch. Các thí nghiệm này 

nhằm kiểm chứng lại kiến thức đã đƣợc xây dựng bằng con đƣờng lý thuyết, dựa trên 

những phép suy luận logic chặt chẽ (trong đó có suy luận toán học) hoặc nhằm minh họa 

kiến thức mà do nhiều lí do (trình độ học sinh, thiết bị thí nghiệm ở trƣờng phổ thông, tính 

chất phức tạp, các thí nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao, thời gian tiết học…) giáo viên 

buộc phải thông báo cho học sinh. 

Ví dụ để kiểm chứng chuyển động của một vật bị ném và một vật rơi tự do tại cùng 
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một độ cao sẽ chạm đất cùng một lúc  giáo viên có thể cho làm thí nghiệm nhƣ hình  dƣới:  

Thí nghiệm cho thấy, sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang 

còn bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. 

Về thí nghiệm minh họa thì có các thí nghiệm minh họa cho qui luật rơi tự do với ống 

Newton, thí nghiệm minh họa cho định luật II Newton, Minh họa điều kiện cân bằng của 

một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song. 

Các thí nghiệm kiểm chứng thì thƣờng phải làm đi làm lại nhiều lần với nhiều tình 

huống khác nhau. Còn thí nghiệm minh họa thì giáo viên chỉ cần làm 1 lần là đủ. 

Một thí nghiệm khảo sát cũng có thể chuyển thành thí nghiệm kiểm chứng – minh 

họa bằng cách thay đổi trình tự thí nghiệm và hệ thống các thao tác dạy học tƣơng ứng. Về 

yêu cầu và mức độ thì thí nghiệm khảo sát thƣờng khó hơn thí nghiệm kiểm chứng – minh 

họa. Ví dụ thí nghiệm khảo sát quy tắc hợp lực song song có thể  chuyển thành thí nghiệm 

minh họa khi đó yêu cầu và cách tiến hành thí nghiệm sẽ đơn giản và dễ thực hiện hơn. 

Thí nghiệm củng cố 

Là những thí nghiệm nêu lên biểu hiện của kiến thức  đã học trong tự nhiên; trình bày 

những ứng dụng của vật lý vào trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. 

Thông qua các thí nghiệm này học sinh thấy đƣợc vai trò của vật lý trong thực tế, 

đồng thời đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tƣợng hay 

cơ chế hoạt động của các thiết bị dụng cụ kĩ thuật. Qua đây giáo viên kiểm tra đƣợc mức 

độ nắm vững kiến thức của học sinh. 

Ví dụ thí nghiệm khảo sát mạch chỉnh lƣu của điôt bán dẫn hay thí nghiệm đo suất 

điện động và điện trở trong của nguồn điện là những đòi hỏi học sinh phải vận dụng các 

kiến thức vật lý đã học vào lắp các mạch điện và giải thích các hiên tƣợng,…  

Thí nghiệm củng cố có thể đƣợc sử dụng trong các tiết học nghiên cứu kiến thức mới 

mà còn đƣợc sử dụng trong các giờ luyện tập và hệ thống hóa kiến thức đã học. 
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II.6.1.3. Phương pháp tiến hành thí nghiệm biểu diễn  

Phƣơng pháp tiến hành thí nghiệm biểu diễn về cơ bản gồm có 7 bƣớc sau: 

Bước 1: Nêu rõ mục đích và phương pháp tiến hành thí nghiệm  

Học sinh cần phải biết mục đích thí nghiệm và cách thức ngƣời ta làm để đạt đƣợc 

mục đích đó. Giáo viên có thể ghi tóm tắt mục đích của thí nghiệm lên một góc bảng để 

định hƣớng cho học sinh. Ví dụ trong thí nghiệm khảo sát định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt, mục 

đích của thí nghiệm là tìm mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một khối khí xác định 

khi nhiệt độ đƣợc giữ không đổi.   

Bước 2:Vạch kế hoạch thí nghiệm 

Nêu trình tự các thao tác của thí nghiệm và các phép đo tƣơng ứng. Có thể ghi tóm 

tắt kế hoạch này lên bảng để học sinh có thể tiện theo dõi. Ví dụ, trong thí nghiệm nêu trên 

thì các thao tác cơ bản là: kéo pittong lên hay đẩy pittong xuống để thay đổi thể tích khí 

trong xilanh, đọc và ghi lại giá trị của thể tích khí và áp suất tƣơng ứng rồi lặp lại các thao 

tác trên khoảng 4 – 5 lần hoàn thành bảng số liệu. 

Bước 3: Giới thiệu dụng cụ và lắp đặt thí nghiệm 

Cần phải lần lƣợt giới thiệu riêng từng dụng cụ và giới thiệu sơ đồ thí nghiệm chung. 

Sau đó tiến hành lắp đặt thí nghiệm theo sơ đồ. Nếu thí nghiệm phức tạp thì việc lắp đặt 

chúng phải tiến hành trƣớc để đảm bảo thời gian. Phải chú ý đến các dụng cụ đo, cách đo 

và cách đọc số đó. Tóm lại, phải làm cho học sinh thấy trong thí nghiệm này có những 

dụng cụ gì, các dụng cụ đó vận hành nhƣ thế nào, sử dụng những dụng cụ đó để làm gì. 

Chỉ nên giới thiệu những dụng cụ chính để làm thí nghiệm đơn giản hơn.  

Ở thí nghiệm nêu trên thì cần giới thiệu cho học sinh biết dụng cụ thí nghiệm bao 

gồm một xilanh có sẵn vạch chia độ để đọc giá trị của thể tích khí, bên trong có gắn một 

pittong, bên trên có gắn một áp kế để đo áp suất của khí bên trong xilanh. 

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thí nghiệm trước khi tiến hành 
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Bƣớc này bao gồm các việc kiểm tra các dụng cụ thí nghiệm đã đƣợc lắp đặt đúng 

chƣa, có đảm bảo cho học sinh theo dõi đƣợc đầy đủ hay không. Nếu có sai sót phải  kịp 

thời bổ sung, sửa chữa.  

Bước 5: Tiến hành thí nghiệm theo kế hoạch đã định 

Bƣớc này giáo viên có thể cho một số học học sinh cùng tham gia hay làm phụ tá cho 

mình. 

Ví dụ, trong thí nghiệm trên giáo viên có thể làm thí nghiệm, và mời hai em học sinh 

lên một em đọc các giá trị thể tích và áp suất, một em khác lên kẻ bảng và ghi các giá trị 

đó lên cho cả lớp cùng theo dõi! 

Bước 6: Phân tích kết quả. Rút ra kết luận 

Đây là bƣớc xử lí số liệu. Nó cần gắn với mục đích đặt ra ở đầu và gắn với lí thuyết. 

Kết luận rút ra là một lý thuyết vật lý cần phải xây dựng hoặc kiểm chứng thông qua thí 

nghiệm. Kết luận này đƣợc học sinh ghi chép đầy đủ. 

Thí dụ ở thí nghiệm trên sau khi đã thu thập đầy đủ các số liệu, giáo viên yêu cầu học 

sinh tính tích số p.V ở các lần làm thí nghiệm và sau đó rút ra nhận xét. Kết quả thu đƣợc 

là tích số p.V = hằng số hay 
1

p
V
. Và sau đó phát biểu định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt. 

Bước 7: Tổng kết thí nghiệm 

Là nhận xét toàn diện về thí nghiệm vừa tiến hành và những điều cần lƣu ý tiếp theo. 

Điều cần lƣu ý là ngoài thí nghiệm vừa tiến hành còn rất nhiều thí nghiệm khác ngƣời ta 

cũng thu đƣợc kết quả tƣơng tự. 

II.6.1.4. Yêu cầu đối với giáo viên và học sinh 

Các yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn của giáo viên 

1. Các yêu cầu trong việc đặt kế hoạch thí nghiệm: Xác định chính xác mục đích của 

thí nghiệm cần phải tiến hành và chức năng lý luận dạy học của nó. Xác định các nhiệm vụ 

mà học sinh cần phải hoàn thành trong việc chuẩn bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, xử 
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lý kết quả thí nghiệm. Từ mục đích thí nghiệm, lựa chọn phƣơng án thí nghiệm để đảm bảo 

tính trực quan, tính an toàn, tính hiệu quả và đảm bảo về thời gian. 

2. Các yêu cầu trong việc chuẩn bị thí nghiệm: Tìm hiểu kĩ tính năng của các dụng cụ 

thí nghiệm đƣợc lựa chọn và sử dụng thành thạo chúng. Trƣớc giờ học phải kiểm tra sự 

hoạt động của các dụng cụ, thử lại các thí nghiệm, kịp thời thay thế những bộ phận hỏng 

hóc nếu có. 

3. Các yêu cầu đối với việc bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm phải đảm bảo cho học 

sinh trong lớp học đều nhìn rõ mọi dụng cụ, độ lệch kim chỉ của các dụng cụ đo, hiện 

tƣợng vật lý xảy ra,... Thí nghiệm nên bố trí gần bảng để có thể vừa tiến hành thí nghiệm 

vừa phân tích cho học sinh và vẽ hình, viết các điều kiện, hiện tƣợng, số liệu, ... lên bảng. 

4. Các yêu cầu trong việc tiến hành thí nghiệm: Trong quá trình tiến hành thí nghiệm 

cần định hƣớng cho học sinh đâu là trọng điểm cần tập trung quan sát. Đối với thí nghiệm 

định lƣợng phải lập bảng ghi các gia trị ban đầu và giá trị đo trƣớc khi tiến hành thí 

nghiệm. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm không đƣợc che khuất tầm quan sát của học 

sinh. Thí nghiệm cần lặp lại nhiều lần để thu đƣợc kết quả chính xác, tuy nhiên cũng phải 

chú ý đảm bảo các điều kiện ban đầu mà thí nghiệm phải thỏa mãn, cũng nhƣ thời gian làm 

thí nghiệm. 

5.Các yêu cầu trong việc xử lý kết quả thí nghiệm:Việc thu nhận các số liệu thí 

nghiệm phải trung thực, có thể khái quát hóa và rút ra kết luận. Đối với các thí nghiệm 

định tính cần chú ý các điều kiện ban đầu, biện luận chặt chẽ, để rút ra kết luận. Đối với 

các thí nghiệm định lƣợng cần lập bảng số liệu, phân tích và xử lý số liệu, tính sai số, vẽ 

đồ thị qua đó rút ra kết luận. 

Yêu cầu của thí nghiệm biểu diễn đối với học sinh 

Vì đây là thí nghiệm biểu diễn nên nhiệm vụ của học sinh vẫn chủ yếu là theo dõi, 

chỉ tham gia vào thí nghiệm ở một mức độ nào đó. Học sinh cần tích cực tham gia theo sự 

hƣớng dẫn của giáo viên. Khi theo dõi thí nghiệm phải nắm vững phƣơng pháp nghiên 

cứu, nội dung của kiến thức và ghi chép đƣợc những nội dung chính của bài học. 
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II.6.1.5. Ưu nhược điểm của phương pháp thí nghiệm biểu diễn 

Phƣơng pháp này góp phần làm rõ một phƣơng pháp nghiên cứu đặc trƣng của vật lý 

là phƣơng pháp thực nghiệm. Vì vậy, học sinh sẽ nắm đƣợc kiến thức đồng thời với 

phƣơng pháp nghiên cứu chúng. Các kiến thức thu đƣợc có cơ sở nên sẽ thu đƣợc bền 

vững hơn, sâu sắc hơn. 

Nó đáp ứng đƣợc nguyên tắc trực quan trong dạy học. Vì vậy, hiệu quả của dạy học. 

Vì vậy hiệu quả của dạy học cao. Học sinh hứng thú học tập, ghi nhớ kiến thức nhanh 

chóng, dễ tái hiện và vận dụng. 

Nó là phƣơng tiện tốt để học sinh rèn luyện tƣ duy, kỹ năng và các phẩm chất cần 

thiết của ngƣời làm công tác nghiên cứu. Nó còn là phƣơng tiện tốt để giáo dục kĩ thuật 

tổng hợp cho học sinh. 

Tuy nhiên, phƣơng pháp này còn một số hạn chế nhƣ nó đòi hỏi phải có những thiết 

bị dạy học phức tạp và những cơ sở vật chất tƣơng ứng. Các thiết bị thí nghiệm phải đồng 

bộ và thống nhất trong cả nƣớc. Thực hiện  phƣơng pháp này sẽ tốn nhiều thời gian hơn 

nên lƣợng kiến thức sẽ đƣợc hạn chế bớt. Giáo viên sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn và côn việc 

giảng dạy sẽ phức tạp và nặng nhọc hơn. Học sinh vẫn chủ yếu là quan sát thụ động nên 

chƣa phát huy đƣợc tính tích cực trong học tập. 

II.6.2. Phương pháp thí nghiệm thực hành vật lý 

II.6.2.1. Định nghĩa phương pháp thí nghiệm thực hành vật lý 

Theo tác giả Nguyễn Mạnh Hùng thì phƣơng pháp thí nghiệm thực hành vật lý là 

phƣơng pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức và hƣớng dẫn cho học sinh thực hành các 

thí nghiệm vật lý nhằm mục đích tác động trực tiếp lên đối tƣợng vật lý để nghiên cứu 

chúng.  

Các thí nghiệm vật lý đƣợc sử dụng trong phƣơng pháp dạy học này gọi là thí nghiệm 

thực hành hay thí nghiệm thực tập. 

Thí nghiệm thực hành cũng có thể là các thí nghiệm nghiên cứu trong vật lý, có thể là các 

thí nghiệm trong lịch sử nhƣng đƣợc cải biến và các thí nghiệm do giáo viên thiết kế để 

phụ vụ mục đích dạy học và phù hợp với trình độ của học sinh.  
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Đối với thí nghiệm thực hành, học sinh có thể tiến hành trên lớp (trong phòng thí 

nghiệm), ngoài lớp, ngoài nhà trƣờng hoặc ở nhà với mức độ tự lực khác nhau dƣới sự 

hƣớng dẫn của giáo viên. 

Nhƣ vậy, phƣơng pháp thí nghiệm thực hành là phƣơng pháp dạy học trong đó giáo 

viên tổ chức và hƣớng dẫn để học sinh trực tiếp tiến hành các thí nghiệm vật lý nhằm tác 

động trực tiếp lên các đối tƣợng vật lý, qua đó giúp học sinh xây dựng kiến thức mới hoặc 

củng cố kiến thức đã học. 

II.6.2.2. Phân loại 

Phân loại thí nghiệm thực hành theo bốn dấu hiệu: 

 Vị trí và thời gian tiến hành. 

 Nội dung. 

 Phƣơng pháp tiến hành. 

 Biện pháp tiến hành. 

Ví dụ: khi phân loại theo vị trí và thời gian tiến hành thì có thí nghiệm thực hành ở lớp 

và thí nghiệm thực hành ở nhà. Nếu phân loại theo nội dung thì có thí nghiệm thực hành 

định tính và thí nghiệm thực hành định lƣợng... Tuy nhiên, trên thực tế, ngƣời ta phân thí 

nghiệm thực hành thành ba loại: thí nghiệm thực hành trên lớp (hay còn gọi là thí nghiệm 

trực diện), thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm (hay còn gọi là thí nghiệm thực 

hành vật lý) và thí nghiệm thực hành ở nhà (hay còn gọi là thí nghiệm và quan sát hiện 

tƣợng vật lý ở nhà). 

Sơ đồ phân loại 
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Thí nghiệm thực hành trên lớp: là loại thí nghiệm do học sinh thực hiện trên lớp, trong 

giờ học, dƣới sự hƣớng dẫn trực tiếp của giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu một kiến 

thức vật lý mới.  

 Đặc điểm của thí nghiệm thực hành trên lớp 

 Đƣợc tiến hành trên lớp, trong giờ học để tìm hiểu kiến thức mới. 

 Thao tác thực hiện đơn giản. 

 Dụng cụ thí nghiệm đơn giản và dễ sử dụng. 

 Quy mô thí nghiệm nhỏ, có thể làm việc các nhân hoặc nhóm nhỏ. 

 Thời gian tiến hành thí nghiệm tƣơng đối ngắn (khoảng 5 đến 10 phút). 

 Học sinh tiến hành thí nghiệm theo một nhịp điệu, liên tục, có quy tắc và tuân theo 

một trình tự làm việc của lớp. 

 Học sinh có thể giúp đỡ nhau đề hoàn thành nhiệm vụ thí nghiệm. 

 Giáo viên có thể kiểm tra trực tiếp đƣợc quá trình làm việc của học sinh. 

 Thí nghiệm thực hành trên lớp có thể đƣợc tổ chức dƣới hình thức thí nghiệm đồng 

loạt (giáo viên chia học sinh thành các nhóm, tất cả các nhóm học sinh cùng lúc thực hiện 

một thí nghiệm) hoặc hình thức thí nghiệm cá thể (cả nhóm thực hiện các thí nghiệm khác 

nhau để giải quyết đƣợc các nhiệm vụ bộ phận, từ các nhiệm vụ bộ phận đó đi tới giải 

quyết nhiệm vụ tổng quát. 

Ví dụ về thí nghiệm đồng loạt: khi nghiên cứu về quy tắc hợp lực song song cùng 

chiều (sách giáo khoa lớp 10), chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm đồng thời cùng thực hiện 

Thí nghiệm thực 
hành 

Thí nghiệm thực 
hành trên lớp 

Thí nghiệm thực 
hành trên phòng 

thí nghiệm 

Thí nghiệm thực 
hành ở nhà 
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thí nghiệm tổng hợp hai lực song song cùng chiều, lấy số liệu, nhận xét về phƣơng, chiều 

của hai lực thành phần và hợp lực. Từ đó cùng rút ra đƣợc quy tắc tổng hợp hai lực song 

song cùng chiều. 

Ví dụ về hình thức thí nghiệm thực hành cá thể: khi nghiên cứu về độ lớn của lực từ 

tác dụng lên một đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện có cƣờng độ I đặt trong một 

từ trƣờng đều của nam châm chữ U (sách giáo khoa lớp 11 nâng cao). Khi đó, một số 

nhóm sẽ đƣợc giao nhiệm vụ sử dụng bộ thí nghiệm đo lực từ bằng cân đòn tiến hành thí 

nghiệm nghiên cứu mối quan hệ giữa F và I khi l và  (góc hợp bởi dòng điện và đƣờng 

sức từ) không đổi, một số nhóm thực hiện thí nghiệm nghiên cứu mối quan hệ giữa F và l 

khi I và  không đổi, một số nhóm tiến hành thí nghiệm nghiên cứu mối quan hệ giữa F và 

 khi I và l không đổi. Tập hợp các kết quả thí nghiệm của các nhóm, ta có thể rút ra kết 

quả: F=BIlsin. Với B là hệ số tỉ lệ. Mỗi nam châm khác nhau sẽ có thƣơng số B = 
 

      
 

khác nhau, đại lƣợng này gọi là độ lớn của cảm ứng từ trƣờng. 

So sánh hai hình thức tổ chức hoạt động trong thí nghiệm thực hành trên lớp. 

Thí nghiệm thực hành đồng loạt Thí nghiệm thực hành cá thể 

Học sinh làm việc nhóm.  Học sinh làm việc nhóm hoặc cá 

nhân. 

Các nhóm cùng lúc tiến hành một 

thí nghiệm ( dụng cụ thí nghiệm, cách 

tiến hành và mục đích thí nghiệm giống 

nhau), từ kết quả thí nghiệm đó, rút ra 

đƣợc một kiến thức chung. 

Các nhóm cùng lúc thực hiện các 

thí nghiệm khác nhau (có thể dụng cụ 

thí nghiệm là giống nhau nhƣng cách 

tiến hành thí nghiệm và mục đích tiến 

hành thí nghiệm khác nhau) để giải 

quyết đƣợc các nhiệm vụ bộ phận, từ 

các nhiệm vụ bộ phận đó đi tới giải 

quyết. nhiệm vụ tổng quát 

 

 Vai trò của thí nghiệm thực hành trên lớp: 

 Bổ sung cho thí nghiệm biểu diễn và chuẩn bị tích cực cho học sinh tiến hành thí 

nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm. 
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 Liên hệ hữu cơ với bài giảng và phục vụ trực tiếp cho việc tiếp thu kiến thức mới. 

 Ngoài các tác dụng về việc rèn luyện kĩ năng thí nghiệm, bồi dƣỡng phƣơng pháp 

nghiên cứu, giáo dục thái độ, tác phong và phƣơng pháp làm việc cụ thể thí nghiệm này 

còn có ƣu điểm hơn so với thí nghiệm biểu diễn ở chỗ: do có nhiều học sinh cùng tiến 

hành một thí nghiệm nên có điều kiện so sánh các kết quả và do đó sự khái quát sẽ đáng tin 

cậy hơn, qua đó, học sinh thấy đƣợc tính khách quan của các quy luật đang nghiên cứu. 

 Khi tiến hành các thí nghiệm này, học sinh sẽ tiến hành thí nghiệm theo nhóm. Vì 

vậy, thông qua thí nghiệm này, có thể rèn luyện đƣợc kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao 

tiếp, đồng thời thí nghiệm do chính học sinh thực hiện nên sẽ phát huy đƣợc tính tích cực 

của học sinh trong quá trình học tập. 

 Khi trực tiếp tiến hành các thí nghiệm trên lớp, học sinh sẽ có niềm tin vào tri thức 

do chính mình khám phá ra. 

 Nhược điểm của thí nghiệm thực hành trên lớp 

 Khó khăn trong việc quản lý lớp học, quan sát, hƣớng dẫn để tất cả các nhóm hoàn 

thành thí nghiệm trong đúng thời gian quy định. 

 Cần trang bị nhiều bộ dụng cụ thí nghiệm. Do đó sẽ tốn nhiều chi phí cho việc để 

đảm bảo yêu cầu này. 

 Học sinh có trình độ khác nhau, do đó trong thời gian thí nghiệm quá ngắn, các học 

sinh yếu sẽ khó bắt kịp tiến độ thực hiện thí nghiệm. Vì vậy, giáo viên sẽ gặp khó khăn 

trong việc hƣớng dẫn tất cả các nhóm đang thực hiện thí nghiệm đồng thời. 

 Biện pháp khắc phục: 

 Trong việc chia nhóm, cần phân nhóm sao cho trong nhóm có cả học sinh 

giỏi và học sinh yếu để các bạn giỏi giúp đỡ, hỗ trợ các bạn yếu. 

 Giáo viên cần phát tờ hƣớng dẫn tiến hành thí nghiệm để các em về nhà đọc 

và tìm hiểu trƣớc. Trƣớc khi cho các em tiến hành thí nghiệm, giáo viên có thể cho một số 

em lên trình bày về dụng cụ, mục đích, cách tiến hành thí nghiệm sau đó giáo viên nhận 

xét và nhắc lại về các dụng cụ thí nghiệm. Nhƣ vậy, cơ bản các em đã nắm đƣợc cách tiến 

hành, giáo viên sẽ có thời gian bao quát lớp, giữ trật tự và giúp đỡ học sinh khi gặp khó 

khăn. 



 

 

69 

 

 Phân loại thí nghiệm thực hành trên lớp 

Về bản chất, thí nghiệm này giống nhƣ các thí nghiệm biểu diễn nhƣng khác ở chỗ là 

mức độ và quy mô của thí nghiệm này thấp hơn và thí nghiệm này là do học sinh thực 

hiện. Tùy theo mục đích sử dụng, thí nghiệm thực hành trên lớp có thể là thí nghiệm mở 

đầu, thí nghiệm nghiên cứu hay thí nghiệm củng cố. 

- Thí nghiệm mở đầu nhƣ: thí nghiệm ống Niu-tơn để tìm hiểu về sự rơi tự do, thí 

nghiệm nhỏ giọt nƣớc và giọt thủy ngân trên tấm kính để tỉm hiểu về hiện tƣợng dính ƣớt 

và không dính ƣớt,...  

- Thí nghiệm nghiên cứu các hiện tƣợng vật lý: 

+ Quan sát các hiện tƣợng vật lý nhƣ: quan sát về sự sôi của nƣớc, quan sát hiện 

tƣợng tán sắc ánh sáng qua lăng kính, quan sát hiện tƣợng giao thoa ánh sáng qua một khe 

hẹp.... 

+ Làm quen với các dụng cụ đo lƣờng và đo các đại lƣợng vật lý nhƣ: dùng cân để đo 

khối lƣợng, dùng Ampe kế để đo cƣờng độ dòng điện, dùng Vôn kế để đo hiệu điện thế... 

+ Kiểm chứng các định luật vật lý: thí nghiệm kiểm chứng định luật Húc, thí nghiệm 

trên đệm không khí để kiểm chứng định luật 1 Niu-tơn, thí nghiệm kiểm chứng định luật 

Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng,... 

+ Xác định các hằng số vật lý, tính chất vật lý của các vật hoặc các quá trình nhƣ: xác 

định giá trị của hệ số ma sát trƣợt, đo gia tốc rơi tự do,... 

- Thí nghiệm củng cố: sau khi học xong cách xác định trọng tâm của vật, cho học 

sinh tiến hành xác định trọng tâm của một số vật rắn phẳng mỏng có hình dạng khác nhau. 

 Những yêu cầu đối với phƣơng pháp thí nghiệm trực diện (thí nghiệm thực hành trên 

lớp): 

 Yêu cầu trong việc lựa chọn thí nghiệm trực diện trong dạy học Vật lý: 

 Các thí nghiệm trực diện đƣợc thực hiện trong những trƣờng hợp: 
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 Dụng cụ thí nghiệm không quá phức tạp, có thể sử dụng các dụng cụ, vật liệu  quen 

thuộc với đời sống hằng ngày. Nhờ sự quen thuộc đó mà học sinh có thể đề xuất ra các 

phƣơng án thí nghiệm mới chứ không chỉ dừng lại là làm theo chỉ dẫn của giáo viên. 

 Việc bố trí và các thao tác tiến hành thí phải phù hợp với trình độ của học sinh.  

 Hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm phải rõ ràng và dễ quan sát,. 

 Nội dung thí nghiệm thƣờng là định tính hoặc bán định lƣợng để học sinh hiểu rõ 

bản chất Vật lý của hiện tƣợng đang nghiên cứu. 

 Các thí nghiệm không đòi hỏi nhiều thời gian để thực hiện. 

 Chỉ cho học sinh thực hiện các thí nghiệm có độ an toàn cao. 

 Yêu cầu trong việc chuẩn bị thí nghiệm trực diện: 

Đối với giáo viên 

 Cần chuẩn bị phƣơng án thí nghiệm ngay trong lúc soạn giáo án. Giáo viên cần dự 

đoán các phƣơng án thí nghiệm mà học sinh có thể đƣa ra, phân tích các ƣu nhƣơc điểm 

của các phƣơng án này để lựa chọn thí nghiệm phù hợp nhất với trình độ học sinh cũng 

nhƣ điều kiện cơ sở vật chất của lớp học. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể giao nhiệm vụ 

cho học sinh chuẩn bị các dụng cụ đơn giản, tự làm đƣợc. 

 Chia nhóm học sinh. 

 Để giảm bớt những ghi chép của học sinh, giáo viên cần soạn trƣớc bản hƣớng dẫn 

các thao tác thực hiện của thí nghiệm, bảng số liệu cần thu thập (nếu có) và các câu hỏi cần 

trả lời sau khi thực hiện thí nghiệm. Đầu giờ học, giáo viên phát cho học sinh bản hƣớng 

dẫn này và cho học sinh hoạt động với bản hƣớng dẫn này, không làm việc với sách giáo 

khoa (vì sách giáo khoa đã có sẵn phƣơng án thí nghiệm). 

 Giáo viên phải làm trƣớc thí nghiệm và đảm bảo thành công, kiểm tra các dụng cụ, 

đảm bảo tính an toàn đối với dụng cụ nhất là các dụng cụ điện. 

Đối với học sinh: 

 Các nhóm tìm kiếm hoặc chế tạo các dụng cụ mà giáo viên đã phân công. 

 Tìm hiểu các lý thuyết cần thiết liên quan đến thí nghiệm theo yêu cầu của giáo 

viên. 
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 Yêu cầu trong việc tổ chức và hƣớng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm: 

 Trƣớc khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên cần giới thiệu về mục đích, dụng cụ, cách 

tiến hành thí nghiệm. Nếu giáo viên đã cho học sinh tìm hiểu trƣớc thí nghiệm ở nhà thì 

phần này giáo viên có thể yêu cầu học sinh trả lời. 

 Để thuận tiện cho việc quan sát, theo dõi và giúp đỡ học sinh tiến hành thí nghiệm, 

giáo viên nên bố trí các bàn thành hình vòng cung, hình chữ U hoặc các dãy bàn song song 

có khoảng cách lớn để giáo viên và học sinh thuận tiện trong việc di chuyển. 

 Phải đảm bảo tất cả các nhóm đều tích cực, tự lực trong giờ học từ khâu phát hiện 

vấn đề, đề xuất các giả thuyết để giải quyết vấn đề, thiết kế các phƣơng án thí nghiệm để 

kiểm chứng giả thuyết đã đề ra đến việc thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết 

và rút ra kết luận. 

 Kết hợp làm việc cá nhân với làm việc theo nhóm và làm việc chung cả lớp dƣới sự 

hƣớng dẫn của giáo viên để vừa phát huy tính tích cực, chủ động của từng học sinh, vừa 

tạo điều kiện cho các nhóm trao đồi, thảo luận, giúp đỡ nhau. 

 Giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức, hƣớng dẫn học sinh làm thí nghiệm và đánh giá 

kết quả mà học sinh thực hiện đƣợc. Sự hƣớng dẫn cần đúng lúc, đúng chỗ và với mức độ 

phù hợp. Để làm đƣợc điều này, giáo viên cần bao quát cả lớp để kịp thời hƣớng dẫn học 

sinh khi gặp khó khăn. 

 Giáo viên cho đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thí nghiệm và cuối cùng giáo 

viên nhận xét và rút ra kết luận cuối cùng. 

b. Thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm: là các thí nghiệm cho học sinh 

thực hiện trong phòng thí nghiệm, dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên.  

Mục đích của thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm một mặt giúp học sinh ôn 

tâp, đào sâu kiến thức đã học, mặt khác giúp rèn luyện kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo 

chính xác và phức tạp mà ở thí nghiệm trực diện không có. 

 Đặc điểm: 

 Thí nghiệm này đòi hỏi học sinh phải tự lực cao hơn so với thí nghiệm trực diện. 

Học sinh phải tự lực thực hiện các giai đoạn của tiến trình thí nghiệm, thực hiện nhiều thao 
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tác, tiến hành nhiều phép đo, xử lý nhiều số liệu để rút ra các kết luận cần thiết. Ngoài ra, 

học sinh còn phải dựa vào sách giáo khoa và các tài liệu hƣớng dẫn đã đƣợc cung cấp để 

viết báo cáo thí nghiệm. 

 Thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm có thể là thí nghiệm định tính hoặc thí 

nghiệm định lƣợng, chủ yếu là kiểm chứng các định luật, các quy tắc đã học và xác định 

các đại lƣợng vật lý mà các nội dung này không có đủ điều kiện để thực hiện trên lớp theo 

thí nghiệm thực hành trên lớp. 

 Thí nghiệm đƣợc tiến hành sau khi học sinh học xong kiến thức của một chƣơng 

hoặc một phần của chƣơng trình nên thí nghiệm này thƣờng có nội dung phong phú, kéo 

dài từ 1 đến 2 tiết và đòi hỏi thiết bị hoàn chỉnh, phức tạp hơn so với thí nghiệm trực diện.  

Các thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm có thể là thí nghiệm kiểm chứng lại 

những định luật, quy tắc, đại lƣợng Vật lý đã học nhƣ: thí nghiệm kiểm chứng quy tắc 

momen lực, kiểm chứng định luật Ôm cho toàn mạch,... 

Ngoài ra còn có thí nghiệm đo các đại lƣợng Vật lý nhƣ hệ số nở dài của thanh kim 

loại, hệ số ma sát, hệ số căng bề mặt của chất lỏng, bƣớc sóng sánh sáng,... 

 Công việc chuẩn bị và hƣớng dẫn của giáo viên: 

 Để học sinh tiến hành tốt các thí nghiệm, giáo viên cần có kế hoạch chuẩn bị 

trƣớc cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Trƣớc khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên 

cần cho học sinh những lý thuyết liên quan để làm cơ sở lý thuyết cho bài thí nghiệm bằng 

hệ thống các câu hỏi giúp học sinh ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức đã học. 

 Ngoài ra, giáo viên còn phải chuẩn bị cho học sinh một bản hƣớng dẫn để 

học sinh nghiên cứu, chuẩn bị trƣớc ở nhà trƣớc khi tiến hành thí nghiệm. 

Nội dung của bản hƣớng dẫn thực hành: 

 Tóm tắt các lý thuyết có liên qua đến bài thí nghiệm. 

 Mô tả ngắn gọn dụng cụ thí nghiệm. 

 Nêu mục đích thí nghiệm. 

 Phƣơng pháp tiến hành thí nghiệm. 

 Cách thu thập số liệu vào các bảng biểu. 

 Báo cáo kết quả thí nghiệm. 
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Ngoài ra, giáo viên cần hƣớng dẫn cho học sinh xử lý số liệu, tính sai số, kiểm tra 

hoạt động của các thiết bị, lƣờng trƣớc những sai sót và hƣ hỏng.  

 Tổ chức học sinh thành các nhóm, dặn dò các yêu cầu cần thiết. 

 Theo dõi và hƣớng dẫn học sinh thực hành. 

 Nhận xét buổi thí nghiệm và đánh giá kết quả thí nghiệm. 

 Các hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành trên lớp: 

 Hình thức đồng loạt: Chia học sinh thành các nhóm, tất cả các nhóm cùng thực hiện 

một thí nghiệm với cùng một loại dụng cụ thí nghiệm. Ƣu điểm của hình thức này là học 

sinh có thể trao đổi, thảo luận với nhau trong quá trình thực hiện thí nghiệm. Giáo viên dễ 

dàng trong việc quan sát, hƣớng dẫn cho các nhóm vì các nhóm cùng thực hiện một thí 

nghiệm cùng một lúc. Nhƣợc điểm: khó khăn trong việc chuẩn bị thiết bị thí nghiệm (cần 

nhiều bộ thí nghiệm cho các nhóm, các bộ dụng cụ thí nghiệm của các nhóm phải đồng 

bộ), hạn chế tính độc lập cho một số học sinh đặc biệt là những học sinh yếu. 

 Hình thức cá thể: trong cùng thời gian, các nhóm thực hiện các thí nghiệm khác 

nhau hoặc cùng thực hiện một thí nghiệm nhƣng với các dụng cụ và phƣơng pháp khác 

nhau. Ƣu điểm của phƣơng pháp này là giải quyết khó khăn về dụng cụ thí nghiệm, vì 

không phải tất cả các nhóm cùng thực hiện một thí nghiệm. Ngoài ra các nhóm làm cùng 

một thí nghiệm nhƣng với các dụng cụ và phƣơng pháp khác nhau thì khi so sánh các kết 

quả của các nhóm sẽ làm tăng sự tin tƣởng của học sinh về các lý thuyết đã học. Nhƣng 

nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là cùng một lúc có các nhóm làm các thí nghiệm khác 

nhau sẽ gây khó khăn cho giáo viên trong việc quan sát, hƣớng dẫn các nhóm và các nhóm 

học sinh khó trao đổi cách làm với nhau khi gặp khó khăn vì mỗi nhóm làm một thí 

nghiệm khác nhau. 

 Những yêu cầu đối với thí nghiệm thực hành: 

 Yêu cầu trong việc chuẩn bị thí nghiệm thực hành: 

Giáo viên:  

 Tìm hiểu kĩ nội dung thí nghiệm trong sách giáo khoa để xác định rõ ràng nhiệm vụ 

cần giao cho mỗi nhóm và hình thúc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đó. 
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 Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra chất lƣợng của từng dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Phân 

dụng cụ thí nghiệm thành các bộ dụng cụ cho các nhóm. 

 Làm thử trƣớc bài thí nghiệm để dự kiến trƣớc đƣợc những khó khăn mà học sinh 

có thể mắc phải khi tiến hành thí nghiệm và cách hƣớng dẫn học sinh giải quyết các khó 

khăn đó. 

 Nếu cần thiết, giáo viên có thể điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài thí nghiệm cho 

phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trƣờng hoặc có thể bổ sung một số thí nghiệm 

nâng cao đối với học sinh khá giỏi. 

Học sinh: 

 Nghiên cứu trƣớc nội dung bài thí nghiệm trong sách giáo khoa và chuẩn bị trƣớc 

bản báo cáo thực hành theo mẫu có trong sách giáo khoa.  

 Tìm kiếm hoặc tự làm các dụng cụ đơn giản theo chỉ dẫn trong bài thí nghiệm. 

 Yêu cầu trong việc tổ chức và hƣớng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm: 

 Cần phân nhóm và bố trí các bàn thí nghiệm giống nhƣ thí nghiệm thực hành trên 

lớp.  

 Trƣớc khi cho học sinh tiến hành thí nghiệm, giáo viên cần kiểm tra sự chuẩn bị ở 

nhà của học sinh thông qua hệ thống các câu hỏi. Ngoài ra, giáo viên cần hƣớng dẫn các 

dụng cụ thí nghiệm mới mà học sinh chƣa đƣợc sử dụng bao giờ, đặc biệt là các dụng cụ 

dễ hƣ hỏng, có thể gây nguy hiểm nhƣ: nguồn điện, nguồn sáng,... và cùng cả lớp trao đổi, 

thảo luận và giải đáp các thắc mắc của học sinh. 

 Trong khi học sinh tiến hành thí nghiệm, giáo viên cần quan sát, có biện pháp giúp 

đỡ kịp thời khi học sinh mắc sai sót, gặp khó khăn. Đồng thời phải nhắc nhở học sinh sử 

dụng đúng quy tắc của các dụng cụ thí nghiệm, ghi lại đầy đủ, chính xác, trung thực các 

hiện tƣợng quan sát đƣợc, các số liệu đo đạt đƣợc theo nội dung bản báo cáo thực hành. 

 Sau khi làm xong thí nghiệm, giáo viên cần yêu cầu học sinh tháo rời các chi tiết đã 

lắp, sáp xếp gọn gàng lại đúng nhƣ vị trí ban đầu. Tùy theo nội dung bài thí nghiệm và tiến 

độ làm việc của các nhóm mà giáo viên có thể yêu cầu nộp ngay hoặc nộp bài báo cáo thí 

nghiệm sau. 
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c. Thí nghiệm thực hành ở nhà: là các thí nghiệm học sinh tự thực hiện ở nhà theo 

sự hƣớng dẫn trƣớc của giáo viên. 

Mục đích chủ yếu của thí nghiệm này là qua các qua sát, thí nghiệm đơn giản, học 

sinh nắm vứng hơn các khái niệm Vật lý. Những thí nghiệm này sẽ gây hứng thú cho học 

sinh trong học tập và tăng cƣờng mối liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn. 

 Đặc điểm chung: 

 Vì không có sự giúp đỡ, kiểm tra trực tiếp của giáo viên nên học sinh phải tự giác, 

làm việc độc lập, sáng tạo. Mặc dù không có sự kiểm tra trực tiếp của giáo viên nhƣng giáo 

viên có thể yêu cầu học sinh quá trình và kết quả quan sát của học sinh để đánh giá kết quả 

thực hiện của học sinh. 

 Đòi hỏi sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa hoạt động trí óc và hoạt động 

chân tay của học sinh. 

 Các thí nghiệm này chủ yếu là quan sát và thí nghiệm định tính đơn giản vì học sinh 

không có sự hƣớng dẫn trực tiếp của giáo viên khi thực hiện thí nghiệm. Do đó, để thực 

hiện các thí nghiệm này chỉ đòi hỏi học sinh sử dụng các dụng cụ thông dụng trong cuộc 

sống. 

 Vai trò: 

 Thông qua việc học sinh tự lực thiết kế phƣơng án thí nghiệm, lập kế hoạch thí 

nghiệm, chế tạo hoặc lựa chọn dụng cụ thích hợp, tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả thí 

nghiệm sẽ góp phần phát triển năng lực, phát triển kĩ năng làm thí nghiệm và thói quen của 

ngƣời làm thực nghiệm  cho học sinh.  

 Để thiết kế hoặc giải thích các kết quả thí nghiệm đòi hỏi học sinh phải vận dụng 

kiến thức đã học của một hoặc nhiều phần khác nhau. Do đó, kiến thức của học sinh sẽ 

đƣợc khắc sâu hơn, góp phần củng cố hệ thống kiến thức cho học sinh. 

 Kích thích hứng thú học tập cho học sinh, tạo niềm vui khi các em tự mình thực 

hiện thành công thí nghiệm. 
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 Tạo điều kiện để giáo viên cá thể hóa quá trình học tập của học sinh bằng cách phân 

loại học sinh, giao cho học sinh thực hiện thí nghiệm với các mức độ khó dễ khác nhau tùy 

theo trình độ của các em. 

 Nội dung:  

Các thí nghiệm thực hành ở nhà có thể là những vấn đề của Vật lý học nhƣng cũng có 

thể là những ứng dụng của vật lý vào đời sống và kĩ thuật. Nội dung này bào gồm: 

 Chuẩn bị cho học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách tự giác, tích cực. Ví dụ: 

Trƣớc khi học về hiện tƣợng căng mặt ngoài của chất lỏng, giáo viên cho học sinh thực 

hiện các thí nghiệm ở nhà nhƣ: pha dung dịch xà phòng, làm các vòng dây đồng bên trong 

có buộc các sợi chỉ nhỏ, sau đó nhúng chúng vào dung dịch xà phòng, dùng kim chọc 

thủng màng xà phòng ở một số vị trí, quan sát các hiện tƣợng xảy ra để nhận biết về hiện 

tƣợng căng mặt ngoài.  Dùng khung dây có một cạnh di chuyển đƣợc, nhúng vào dung 

dịch xà phòng rồi treo các gia trọng lên thanh dịch chuyển đƣợc để xác định độ lớn của lực 

căng mặt ngoài của dung dịch xà phòng. Những kiến thức học sinh thu đƣợc từ thí nghiệm 

sẽ là cơ sở để học bào lực căng mặt ngoài. Gây đƣợc sự hứng thú, phát huy tính tích cực 

cho học sinh trong học tập. 

 Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tƣợng trong tự nhiên và đời 

sống. Ví dụ: sau khi học sinh đã học xong bài khúc xạ ánh sáng, giáo viên cho học sinh 

thực hiện thí nghiệm ở nhà nhƣ sau: dùng mắt quan sát đáy của một ly thủy tinh khi chƣa 

có nƣớc và khi đã đổ thêm nƣớc vào. Quan sát hiện tƣợng xảy ra và dùng các kiến thức đã 

biết để giải thích hiện tƣợng đó.  

 Bổ sung cho các thí nghiệm biểu diễn và thí nghiệm thực hành trên lớp cũng nhƣ 

trên phòng thí nghiệm.  

II.6.2.3. Yêu cầu chung của phương pháp thí nghiệm thực hành 

a. Đối với giáo viên: 

 Phải chú trọng đến phƣơng pháp tổ chức và vận dụng vào từng loại thí nghiệm cho 

phù hợp để có thể đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia thí nghiệm, đảm bảo toàn bộ 

học sinh đều tham gia thực hành và phát huy hết khả năng và tính tích cực. 
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 Phải nắm vững các thí nghiệm thực hành của học sinh và phải tìm cách hƣớng dẫn 

cho học sinh tự làm, không đƣợc làm thay cho học sinh. 

b. Đối với học sinh: 

 Phải chủ động, tích cực thực hành. 

 Phải có kỉ luật và tuân theo những chỉ dẫn của giáo viên. 

II.6.2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp thí nghiệm thực hành 

a. Ưu điểm: 

 Rèn luyện cho học sinh kĩ năng, kĩ xảo trong việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí 

nghiệm. 

 Kiến thức thu đƣợc chắc chắn, sâu sắc. Học sinh hứng thú học tập nên hiệu quả của 

việc dạy học đƣợc nâng cao. 

 Giúp học sinh phát huy đƣợc tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập. Do trực 

tiếp sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, lắp ráp và vận hành, quan sát hiện tƣợng, vì vậy học 

sinh tin tƣởng hơn, hiểu vấn đề một cách cụ thể hơn. 

 Phát triển đƣợc tƣ duy, năng lực sáng tạo và khả năng hoạt động độc lập cho học 

sinh.  

 Rèn luyện đƣợc những phẩm chất tốt của ngƣời làm công tác nghiên cứu và biết 

cách nghiên cứu. 

 Giúp cho học sinh áp dụng tri thức đã thu nhận vào thực tiễn, làm cho học sinh 

quen với các phƣơng pháp của khoa học Vật lý nhƣ quan sát, đo lƣờng, vạch kế hoạch 

nghiên cứu, đánh giá kết quả đo lƣờng,... 

 Rèn luyện thói quen làm việc khoa học, trung thực, khách quan phù hợp với nhân 

cách của con ngƣời lao động mới. 

 Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng giao tiếp. 

b. Nhược điểm: 

 Trang thiết bị và cơ sở vật chất đòi hỏi phải đầy đủ và đồng bộ. 
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 Giáo viên phải tằng cƣờng độ làm việc lên so với các phƣơng pháp dạy học khác. 

Trong phƣơng pháp này, tuy học sinh là ngƣời chủ động thực hiện các thao tác thí nghiệm 

nhƣng giáo viên phải bao quát quan sát toàn bộ lớp học, theo dõi và hƣớng dẫn học sinh để 

đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. 

 Thời gian học bị kéo dài do tốn thời gian vào việc tiến hành thí nghiệm. 

 Trình độ học sinh không đồng đều nên gây ra nhiều khó khăn trong việc thực hành. 

Học sinh có trình độ thấp hơn sẽ khó bắt kịp những học sinh giỏi, vì vậy thời gian tiến 

hành thí nghiệm, kết quả của việc thực hiện thí nghiệm đối với những học sinh này sẽ 

không nhƣ mong muốn. 

 Khắc phục nhƣợc điểm 

 Để đỡ tốn thời gian, giáo viên cần cho học sinh tìm hiểu trƣớc lý thuyết ở nhà, đồng 

thời, giáo viên cũng cần chuẩn bị thật kĩ dụng cụ thí nghiệm, tiến hành trƣớc thí nghiệm và 

dự trù các tình huống khó khăn mà học sinh có thể gặp phải để có thể giúp đỡ học sinh kịp 

thời. 

 Cần phân chia nhóm đồng đều, trong nhóm có cả học sinh khá giỏi và học sinh yếu 

kém để các bạn học tốt giúp đỡ các bạn học yếu. 

II.6.3. Phương pháp thí nghiệm lý tưởng trong dạy học vật lý 

II.6.3.1. Sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm lý tưởng trong dạy 

học vật lý 

Việc phát triển năng lực tƣ duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 

đòi hỏi phải tổ chức cho học sinh giải quyết các vấn đề học tập theo chính các phƣơng 

pháp nhận thực vật lý, trong đó có quá trình giải quyết vấn đề bằng phƣơng pháp thí 

nghiệm lý tƣởng. Phƣơng pháp này đặc biệt giúp phát triển trực giác khoa học, tƣ duy 

logic chặt chẽ, năng lực phân tích sâu sắc thực tế và dự đoán diễn biến của hiện tƣợng. 

Thong qua việc làm quen với phƣơng pháp thí nghiệm lý tƣởng, học sinh thấy đƣợc 

vai trò của phƣơng pháp này và con đƣờng hình thành kiến thức trong lịch sử nghiên cứu 

vật lý của các nhà khoa học. 
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Nhiều thí nghiệm lý tƣởng giúp học sinh dễ hiểu hơn các kiến thức khó, không cần 

gặp các biểu hiện trực tiếp của nó trong đời sống hàng ngày, ví dụ nhƣ các kiến thức về 

thuyết tƣơng đối hẹp. 

II.6.3.2. Các khả năng sử dụng phương pháp thí nghiệm lý tưởng 

Trong chƣơng trình vật lý phổ thông, một số thí nghiệm lý tƣởng nhƣ các thí 

nghiệm lý tƣởng của Galilei về quán tính, thí nghiệm lý tƣởng về chu trinh Carnot,… đã 

đƣợc trình bày trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, các tác giả sách giáo khoa chƣa nêu 

tƣờng minh khái niệm thí nghiệm lý tƣởng nên có thể dẫn tới không phân biệt đƣợc: thí 

nghiệm lý tƣởng hay thí nghiệm thực và vì vậy, không phát huy hết đƣợc tác dụng của thí 

nghiệm lý tƣởng này. 

Ngoài việc nêu tƣờng minh khái niệm thí nghiệm lý tƣởng khi đề cập các thí 

nghiệm lý tƣởng trên, có thể đƣa thêm thí nghiệm lý tƣởng để lập phƣơng trình cơ bản 

của thuyết động học phân tử, thí nghiệm lý tƣởng của Stevin về sự trƣợt của vật trên mặt 

phẳng nghiêng không có ma sát, các thí nghiệm lý tƣởng của Einstein về thuyết tƣơng đối 

đặc biệt vào dạy học vật lý ở trƣờng phổ thông. 

Các thí nghiệm lý tƣởng có thể đƣợc sử dụng để tạo các tình huống học tập, ví dụ: 

thí nghiệm lý tƣởng của Einstein về ánh sáng đƣợc phát ra từ  một nguồn sáng đứng yên 

trong một gian phòng chuyển động thẳng đều đối với ngƣời quan sát ở ngoài phòng nhằm 

phát hiện mâu thuẫn giữa định lý cộng vận tốc cổ điển và nguyên lý về sự bất biến của độ 

lớn vận tốc ánh sáng trong chân không. Để hình thành kiến thức mới, ví dụ: các thí 

nghiệm lý tƣởng của Galilei đã nói trên, các thí nghiệm của Einstein về tính tƣơng đối 

của sự đồng thời, của phép đo thời gian và chiều dài,… cũng nhƣ có thể sử dụng trong 

giai đoạn củng cố kiến thức. 

II.6.3.3. Các ví dụ về việc sử dụng phương pháp thí nghiệm vật lý tưởng trong dạy 

học vật lý 

 Ví dụ: Thí nghiệm lý tƣởng của Galilei về quán tính (chƣơng trình vật lý 10) 
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Xuất phát từ điều sau đây quan sát đƣợc trong các thí nghiệm thực. Một ngƣời đẩy 

một chiếc xe trên đƣờng nằm ngang bằng phẳng, bất thình lình ngƣời đó không đẩy nữa. 

Chiếc xe sẽ tiếp tục đi một đoạn đƣờng ngắn nữa trƣớc khi dừng lại. Chúng ta hỏi: Làm 

thế nào để tăng đoạn đƣờng này? Chúng ta đều biết bằng kinh nghiệm của mình là có thể 

đạt đƣợc điều đó bằng nhiều cách: Lau dầu bánh xe và làm cho mặt đƣờng nhẵn hơn. 

Bánh xe quay càng dễ dàng, con đƣờng càng nhẵn thì chiếc xe càng tiếp tục chuyển động 

xa hơn. Nhƣ thế, lau dầu bánh xe và làm đƣờng nhẵn thì đƣợc cái gì? Đơn thuần chỉ có 

thể là: Những ảnh hƣởng bên ngoài đã bị giảm đi, ảnh hƣởng của lực ma sát đã giảm bớt 

ngay ở cả trong các bánh xe cũng nhƣ giữa bánh xe và mặt đƣờng. Quy luật thay đổi vận 

tốc của xe là hoàn toàn xác định. Lực ma sát tác dụng lên xe càng nhỏ thì vận tốc của xe 

giảm càng ít. Một câu hỏi mới đặt ra: Nếu lực ma sát giảm đến bằng không, nghĩa là trên 

mặt phẳng nằm ngang hoàn toàn không có ma sát thì chiếc xe sẽ chuyển động thế nào? 

Trong thực tế, không thể làm cho một thí nghiệm thực nghiên cứu trƣờng hợp mặt 

phẳng nằm ngang hoàn toàn không có ma sát, bởi vì không bao giờ và không ở đâu có 

thể hoàn toàn loại bỏ đƣợc ma sát. 

Đến đây, ta bắt buộc phải làm một thí nghiệm lý tƣởng. Trong thí nghiệm lý tƣởng 

này, chiếc xe (đối tƣợng thực) đang chuyển động trên mặt phẳng phẳng nằm ngang (đối 

tƣợng thực) không ma sát (điều kiện lý tƣởng), theo quy luật đã biết sau đây: Vận tốc của 

chiếc xe giảm dần do có lực ma sát tác dụng, lực ma sát càng nhỏ thì vận tốc giảm càng 

ít, xe chạy đƣợc càng xa trƣớc khi dừng lại. 

Trong thí nghiệm lý tƣởng này, ta phải thực hiện một phép suy luận sau đây: Lực 

ma sát cản lại chuyển động của xe làm cho vận tốc của xe giảm. Lực ma sát càng nhỏ, 

vận tốc của xe càng giảm ít. Ta hãy tƣởng tƣợng một con đƣờng hoàn toàn nhẵn và các 

bánh xe hoàn toàn trơn, không có một chút ma sát nào, nghĩa là không có một cái gì cản 

lại xe thì vận tốc của nó sẽ không bị giảm, xe sẽ chạy thẳng đều mãi mãi. 

Kết luận thu đƣợc trong thí nghiệm lý tƣởng trên là: Khi không có lực tác dụng thì 

vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 
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Kết luận mời không thể kiểm tra bằng thí nghiệm thực đƣợc, vì trong thực tế không 

thể loại bỏ hoàn toàn lực ma sát. Tuy vậy, thì nghiệm lý tƣởng này giúp ta phát hiện đƣợc 

một tính chất mới của các vật thể mà không thể nhận biết đƣợc nhà các quan sát thực. Đó 

là trƣờng hợp: Khi không có lực tác dụng hoặc không bị ảnh hƣởng của các vật khác tác 

dụng thì vật vẫn chuyển động thẳng đều. Nói cách khác, vận tốc của vật không phải là do 

lực gây ra mà là do bản thân vật có đặc tính đó, gọi là quán tính. Quán tính là tính chất 

của vật giữ nguyên vận tốc của nó khi không có lực bên ngoài tác dụng. Điều nói trên 

cũng đúng cho trƣờng hợp dễ thấy hơn: Nếu lúc đầu vật đang dứng yên, nếu không có 

lực tác dụng vật sẽ tiếp tục đứng yên. 

Hàng nghìn năm, loài ngƣời dựa vào quan sát thực hàng ngày không nhận thấy tính 

chất này. Galilei nhờ thí nghiệm lý tƣởng phát hiện ra quán tính của vật và sau đó 

Newton đã khái quát hóa nhiều sự kiện khác nữa phát biểu thành định luật quán tính: Một 

trong ba định luật cơ bản của cơ học. 

II.7. So sánh thí nghiệm vật lý trong nghiên cứu và trong dạy học vật lý 
 Thí nghiệm nghiên cứu vật lý  Thí nghiệm trong dạy học vật lý  

Giống 

nhau  

Đều phải tác động lên đối tƣợng vật lý để nghiên cứu và rút ra những 

kết luận về các nghiên cứu đó. 

Chủ thể 

tiến hành 

thí nghiệm  

Chủ yếu là nhà khoa học  Giáo viên và học sinh, phụ huynh. 

Đối tƣợng Cùng một đối tƣợng 

Quy mô Từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến 

phức tạp, từ chi phí thấp đến chi 

phí khổng lồ. 

Quy mô nhỏ. 

Mục đích Xây dựng kiến thức mới (nghiên 

cứu) 

Phát triển toàn diện nhân cách toàn 

diện cho học sinh. 
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Thời gian, 

địa điểm 

Kéo dài, chủ yếu ở phòng thí 

nghiệm. 

Thời ngắn, chủ yếu ở lớp, phòng thí 

nghiệm vật lý phổ thông. 

Phƣơng 

tiện 

Phức tạp hoặc đơn giản. Không 

giới hạn độ phức tạp, càng chính 

xác càng tốt, có thể nguy hiểm, 

cố định. 

Phải đảm bảo 2 chức năng vừa 

nghiên cứu vừa dạy học dễ sử dụng, 

đơn giản, đảm bảo các yêu cầu dạy 

học (độ chính xác ko cần cao lắm), 

an toàn cho giáo viên và học sinh và 

có thể di chuyển đƣợc. 

Cách tiến 

hành thí 

nghiệm  

Các bƣớc tiến hành phải mò mẫn, 

còn phải chỉnh sửa bổ sung. 

Các bƣớc tiến hành đƣợc xác định 

đầy đủ rõ ràng, tƣờng minh. 

Kết quả 

của thí 

nghiệm 

  

Có thể thành công hoặc có thể 

thất bại có thể khẳng định hay 

phủ định 1 dự đoán ban đầu 

Đều phải thành công và dự đoán 

khẳng định ban đầu-> chƣa thấy 

đƣợc đầy đủ con đƣờng và phƣơng 

pháp nghiên cứu của các nhà khoa 

học. 

  

II.8. Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý 
II.8.1. Định nghĩa 

Phƣơng tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý là những thiết bị, dụng cụ dùng để tiến 

hành thí nghiệm phục vụ vào mục đích dạy học vật lý. 

Ví dụ: Bộ dụng cụ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do, bộ dụng cụ thí nghiệm ống 

Newton, đồng hồ đo thời gian hiện số, đồng hồ đo điện đa năng,… 

II.8.2. Vai trò của phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý 

Phƣơng tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý có vai trò đặc biệt trong dạy học: Chúng 

tạo điều kiện cho sự nghiên cứu có hệ thống, trực quan các hiện tƣợng, quá trình vật lý, 



 

 

83 

 

cho phép hình thành các khái niệm, nghiên cứu các định luật một cách trực tiếp trên các 

đối tƣợng cần nhận thức trong giờ học và tạo điều kiện nghiên cứu các ứng dụng kĩ thuật 

của vật lý. 

II.8.3. Phân loại phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý 
 Trong dạy học vật lý, phƣơng tiên thí nghiệm đƣợc chia làm hai loại: phƣơng tiện thí 

nghiệm biểu do giáo viên tiến hành và phƣơng tiện thí nghiệm thực hành do học sinh tiến 

hành. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta xem xét phần dƣới  đây: 

Phương tiện thí nghiệm biểu diễn 

Định nghĩa phương tiện thí nghiệm biểu diễn 

Phƣơng tiện thí nghiệm biểu diễn là thiết bị, dụng cụ thí nghiệm đƣợc chế tạo phục 

vụ cho các thí nghiệm biểu diễn do giáo viên tiến hành. 

Đặc điểm của phương tiện thí nghiệm biểu diễn 

Thứ nhất, các phƣơng tiện thí nghiệm biểu diễn đƣợc chế tạo với kích thƣớc đủ lớn 

sao cho toàn lớp có thể quan sát rõ các bộ phận quan trọng của thiết bị, dụng cụ, các hiện 

tƣợng vật lý diễn ra trong các thí nghiệm đƣợc làm với chúng. Với các thiết bị thí nghiệm 

này, có thể thu đƣợc những giá trị đo chính xác. 

 Thứ hai, các phƣơng tiện thí nghiệm biểu diễn đƣợc chế tạo để sử dụng một cách 

độc lập, ví dụ: bộ thí nghiệm giao thoa sóng nƣớc, bộ thí nghiệm ống Newton,…Nhƣng 

cũng có khi đƣợc chế tạo thành một bộ thí nghiệm gồm nhiều chi tiết có thể lắp ghép với 

nhau thành một bộ thí nghiệm có thể lắp ghép với nhau để tiến hành hàng loạt các thí 

nghiệm khác nhau trong chƣơng trình học, ví dụ: với bộ thí nghiệm điện từ cho phép tiến 

hành các thí nghiệm về cảm ứng từ, cảm ứng điện từ,… 

Thứ ba, đối với phƣơng tiện thí nghiệm biểu diễn học sinh làm quen tƣơng đối nhanh 

nguyên tắc hoạt động của bộ thiết bị thí nghiệm, cách bố trí thí nghiệm. 

Thứ tƣ, các phƣơng tiện thí nghiệm biểu diễn thƣờng đƣợc sử dụng kết hợp với các 

nguồn điện, máy đo ở ngoài các thiết bị, dụng cụ đƣợc chế tạo thành bộ thí nghiệm. 
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Phương tiện thí nghiệm thực hành 

Định nghĩa phương tiện thí nghiệm thực hành 

Phƣơng tiện thí nghiệm thí nghiệm thực hành là những thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

đƣợc chế tạo để phục vụ học sinh tiến hành thí nghiệm. 

Các phƣơng tiện thí nghiệm thực hành thƣờng đƣợc chế tạo thành các bộ thí nghiệm 

bao gồm nhiều chi tiết, dùng cho hoạt động thí nghiệm của học sinh khi nghiên cứu tài liệu 

mới hoặc thực hành sau một chƣơng, một phần chƣơng trình vật lý. 

Đặc điểm của phương tiện thí nghiệm thực hành 

 Sử dụng đơn giản bằng tay. 

 Việc lắp ráp các chi tiết tốn ít thời gian. 

 Dễ dàng phối hợp, thay đổi các chi tiết. Do có nhiều cách phối hợp các chi tiết với 

nhau nên với mỗi bộ thí nghiệm thực hành, học sinh có thể làm đƣợc nhiều thí nghiệm 

khác nhau trong một chƣơng trình vật lý phổ thông. Cũng vì lẽ đó, các bộ thí nghiệm thực 

hành tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động trí tuệ - thực tiễn đa dạng, sáng tạo của 

học sinh trong quá trình làm việc với các bộ thí nghiệm này, góp phần làm phát triển vốn 

kiến thức, kĩ năng của học sinh. 

 Tất cả các chi tiết có thể đƣợc bố trí trong các thí nghiệm vững chắc, đẹp về hình 

thức và phù hợp với những quy tắc an toàn. 

Thực trạng phương tiện thí nghiệm ở trường phổ thông 

 Những năm gần đây, với sự phát triển về kinh tế - xã hội, cùng sự tiến bộ trong 

ngành sản xuất, các phƣơng tiện thí nghiệm đƣợc cung cấp cho trƣờng phổ thông ngày 

càng phong phú và chất lƣợng đƣợc nâng cao. Hiện nay, nhiều trƣờng phổ thông đã có các 

bộ thí nghiệm thực hành sau: bộ thực hành cơ học, bộ thực hành nhiệt học, bộ thực hành 

tĩnh điện, bộ thực hành điện từ, bộ thực hành bán dẫn, bộ thực hành quang học,…Các bộ 

thí nghiệm thực hành này có khoảng 3000 chi tiết để học sinh có thể tiến hành khoảng 300 

thí nghiệm chủ yếu. 
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Với điều kiện trang thiết bị hiện nay ở nhiều trƣờng phổ thông, giáo viên nhiều khi 

vẫn phải sử dụng các thiết bị thí nghiệm thực hành để tiến hành các thí nghiệm biểu diễn. 

Trong những trƣờng hợp này, giáo viên cần lƣu ý bố trí thiết bị sao cho học sinh cả lớp 

quan sát đƣợc thí nghiệm. 

II.9. Phòng thí nghiệm vật lý phổ thông 
II.9.1. Định nghĩa phòng thí nghiệm vật lý phổ thông 

Phòng học thí nghiệm vật lý phổ thông là phòng học đặc biệt có không gian, phƣơng 

tiện thí nghiệm và các trang thiết bị hỗ trợ phù hợp để phục vụ học sinh tiến hành các thí 

nghiệm vật lý trong chƣơng trình học.  

 

Ảnh: Phòng thí nghiệm vật lý phổ thông trường THPT Đào Duy Tư (quận Gò Vấp, Tp. Hồ 

Chí Minh) 

II.9.2. Vai trò của phòng thí nghiệm vật lý phổ thông 

Phòng thí nghiệm vật lý phổ thông có hai vai trò chính là: 

 Là phòng học để học sinh tiến hành các thí nghiệm thực hành, tiến hành nghiên cứu 

các đối tƣợng vật lý thông qua các thí nghiệm. 
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 Là nơi lƣu giữ, bảo quản các phƣơng tiện thí nghiệm. 

Ngoài ra, giáo viên và học sinh còn có thể sử dụng phòng thí nghiệm để làm trụ sở 

của câu lạc bộ vật lý trƣờng, tổ chức hội vui vật lý, hay hoặc động nhóm, tự tìm tòi khám 

phá của học sinh. 

II.9.3. Đặc điểm của phòng thí nghiệm vật lý phổ thông 

 Việc trang bị cho phòng thí nghiệm vật lý cần tính đến: 

 Hệ thống lý thuyết vật lý phổ thông tƣơng ứng với trình độ hiện đại của chƣơng 

trình vật lý phổ thông. 

 Hệ thống các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong dạy học vật lý. 

 Hệ thống trang thiết bị trong phòng thí nghiệm phổ thông phải đảm bảo: 

 Hoàn toàn tƣơng ứng với nội dung chƣơng trình bộ môn và các nhiệm vụ giáo dục 

kĩ thuật tổng hợp. 

 Có khả năng thực hiện tất cả các dạng thí nghiệm vật lý phổ thông. 

 Đảm bảo tính kinh tế trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc tổ hợp trong thiết kế và 

trang bị dụng cụ cho phòng thí nghiệm vật lý. 

 Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh lao động sƣ phạm. 

 Đảm bảo các yêu cầu về an toàn kĩ thuật. 

II.9.4. Trang thiết bị của phòng thí nghiệm vật lý phổ thông 

Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm vật lý phổ thông bao gồm: 

 Các thiết bị chuyên dùng cho nội thất: ổ cắm và hệ thống điện, nƣớc, các thiết bị 

che tối, hệ thống màn ảnh, đồ gỗ dùng làm việc cho giáo viên và học sinh, giá bảo quản 

dụng cụ, chân dung các nhà khoa học và các bảng, biểu mẫu,… 

 Bộ các thiết bị kĩ thuật, dụng cụ vật lý: Các loại đèn chiếu, máy ghi âm, máy thu 

hình, đầu video, máy vi tính,… 

 Các thiết bị dùng để tiến hành các thí nghiệm thực hành, các thiết bị thậm chí những 

trò chơi kĩ thuật nhằm giới thiệu các ứng dụng của vật lý trong đời sống và khoa học kĩ 

thuật. 
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 Các thiết bị hỗ trợ: Các thiết bị hỗ trợ để tiến hành thí nghiệm biểu diễn, chẳng hạn 

nhƣ: các nguồn nƣớc, các máy khuếch đại, máy phát dao động âm tần, bơm chân không,… 

 Các ấn phẩm in với các tranh học tập, phim đèn chiếu, phim nhựa hoặc bằng video, 

đĩa VCD học tập,… 

 Tủ sách vật lý và tài liệu về phƣơng pháp, sách, tạp chí tham khảo, các sách tra 

cứu,… 

Theo sự phát triển của các nhiệm vụ dạy học vật lý ở từng giai đoạn, sự hoàn thiện 

không ngừng nội dung và chƣơng trình giảng dạy, các tiến bộ khoa học kĩ thuật và tự động 

học, phòng thí nghiệm vật lý và chức năng của nó ngày càng đƣợc hoàn thiện và hiện đại 

hóa. 

II.9.5. Phòng thí nghiệm vật lý ảo 

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì không gian thí nghiệm vật lý 

đƣợc mở rộng không chỉ trong phòng thí nghiệm phổ thông tại trƣờng học mà còn đƣợc 

tiến hành trên những phòng thí nghiệm ảo đƣợc thiết kế trên các Website hay các tổ hợp 

các phần mền thí nghiệm. Trên nền không gian ảo, các chuyên gia phần mềm kết hợp với 

các nhà sƣ phạm vật lý thiết kế một không gian thí nghiệm ảo, tƣơng tự phòng thí nghiệm 

ảo. Trên không gian ảo đó, học sinh có thể thao tác, tiến hành các thí nghiệm và nhận đƣợc 

kết quả thí nghiệm. 

Hiện nay, phòng thí nghiệm ảo đƣợc các giáo viên và học sinh khai thác thƣờng 

xuyên là phòng thí nghiệm ảo trên Website: 

https://phet.colorado.edu/vi/simulations/category/physics. 

https://phet.colorado.edu/vi/simulations/category/physics
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Ảnh: Giao diện của phòng thí nghiệm ảo phet 

Ƣu điểm của phòng thí nghiệm ảo là học sinh có thể chủ động về thời gian tiến 

hành thí nghiệm. Với chiếc máy vi tính và nối mạng, học sinh có thể truy cập bất cứ lức 

nào vào Website để tiến hành thí nghiệm, không cần phải đến trƣờng và phụ thuộc vào lịch 

sử dụng phòng thí nghiệm vật lý phổ thông. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm ảo đƣợc lập 

trình sẵn nên làm giảm tính khách quan trong việc nghiên cứu. 

II.10. Ví dụ tiến trình dạy thí nghiệm thực hành 
Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do – xác định gia tốc rơi tự do.  

Trước khi thực hành thí nghiệm 

Để có thể hoàn thành tốt bài thí nghiệm, GV chia ngẫu nhiên lớp ra thành 4 nhóm, 

mỗi nhóm sẽ có số học sinh tƣơng đối bằng nhau về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Các 

nhóm sẽ tiến hành làm việc nhóm trƣớc khi lên phòng thí nghiệm. GV sẽ phát các phiếu 

học tập cho lớp trƣớc khi học bài thí nghiệm một tuần để các em chuẩn bị tốt trƣớc khi lên 

phòng thí nghiệm. Và nhắc HS vào tiết thí nghiệm thì GV sẽ thu các phiếu học tập lại để 

kiếm tra sự chuẩn bị của học sinh. 

Phiếu học tập 1: dành cho từng học sinh  

Các em trả lời những câu hỏi sau: 

1. Rơi tự do là gì? 
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2. Đặc điểm của rơi tự do? 

3. Rơi tự do thuộc loại chuyển động gì? 

4. Các công thức tính của rơi tự do? 

5. Chứng minh trong chuyển động rơi tự do, hiệu của những quãng đƣờng trong 

những khoảng thời gian t thì bằng gt
2
. 

Phiếu học tập số 2: dành cho nhóm 

1. Phƣơng án nào dùng để đo gia tốc rơi tự do đƣợc nêu trong sách giáo khoa?  

2. Nêu cơ sở lí thuyết, dụng cụ thí nghiệm, cách bố trí và lắp đặt thí nghiệm? 

3. Các bƣớc thực hiện thí nghiệm? 

4. Cách tính sai số phép đo. 

5. Có phƣơng án thí nghiệm nào khác mà có thể đo đƣợc gia tốc rơi tự do không? 

Trong khi thực hành thí nghiệm 

Hoạt động 1: (5 phút) Kiểm tra kiến thức 

 GV thu lại phiếu học tập của từng học sinh để kiểm tra sự chuẩn bị của các em. 

 Lấy một số bài yêu cầu học sinh trả lời để kiểm tra mức độ tự làm của học sinh, GV 

cũng xem xét xem các HS có chép của nhau hay không. 

 GV nhận xét, chỉnh sửa cũng nhƣ nhấn mạnh lại những kiến thức cần thiết mà HS 

cần làm trong thí nghiệm này. 

Hoạt động 2: (5 phút) Xác định mục đích thí nghiệm và phƣơng án thí nghiệm. 

GV đặt các câu câu hỏi: 

 Bài thí nghiệm mà các em làm hôm nay nhằm mục đích gì? 

 Theo các em có những phƣơng án nào để thực hiện đƣợc thí nghiệm của chúng ta 

ngày hôm nay? (GV kêu một nhóm đại diện trả lời). 

 GV yêu cầu HS trả lời về cơ sở lí thuyết, dụng cụ thí nghiệm, cách bố trí, lắp đặt thí 

nghiệm thật ở phƣơng án mà các em đƣa ra. 

 GV nhận xét và cho các nhóm khác bổ sung. Sau đó GV sẽ hƣớng dẫn chi tiết cách 

dùng bộ thí nghiệm, và lƣu ý cho HS cách cắm công tắc, hoạt động của cổng quang 

và cách điều chỉnh MODE A<=> B 

Hoạt động 3: (5 phút) Phƣơng án thí nghiệm khác. 
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 Tùy theo đặc điểm từng lớp mà có thể thêm hoặc bớt mục hoạt động này. Tuy 

nhiên, hoạt động này làm tăng tính sáng tạo của HS. 

 GV hỏi HS: theo các em có cách nào khác để thực hiện đƣợc thí nghiệm này 

không? 

 Các nhóm có thể nêu ý kiến của mình, GV nhận xét các phƣơng án mà nhóm đƣa 

ra. 

 Nếu học sinh không nêu đƣợc phƣơng án khác, GV có thể đƣa ra phƣơng án làm 

khác để HS tham khảo. 

Hoạt động 4: (25 phút) Tiến hành thí nghiệm và thu thập số liệu. 

 GV giao dụng cụ TN cho mỗi nhóm, các nhóm tiến hành thí nghiệm và lấy số liệu. 

 GV kiểm tra hoạt động của mỗi nhóm kết hợp quan sát các thao tác để đánh giá và 

hỗ trợ khi cần thiết.  

 Cho HS tính toán kết quả số liệu và nhận xét về sai số cũng nhƣ kết quả. 

Hoạt đông 5:(5 phút) Tổng kết 

 HS nộp lại dữ liệu thu đƣợc từ thí nghiệm. 

 Cho HS thu dọn dụng cụ về vị trí cũ. 

 Yêu cầu HS nêu cách tính sai số. 

 GV nhận xét các nhóm làm tốt và chƣa tốt. 

 Yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài báo cáo và nộp lại vào tiết học tới. 

 Bên cạnh đó, GV cũng nhắc nhở HS nếu nhóm làm không ra kết quả thí nghiệm mà 

đã học theo lí thuyết, thì các em hãy giải thích đƣợc nguyên nhân dẫn đến việc sai 

kết quả. Nếu HS nhận xét đƣợc nguyện nhân dẫn đến sai kết quả thì vẫn đƣợc 

hƣởng điểm. GV nghiêm cấm mọi trƣờng hợp chế số. 
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CHƢƠNG III: NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI 

MỚI SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÝ 

III.1. Thực tiễn dạy học 
 Theo chƣơng trình vật lý hiện nay thì thí nghiệm và quá trình hình thành kiến thức 

đƣợc xây dựng theo tiến trình sau: Đầu tiên dùng thí nghiệm hay mô tả bằng lời để làm 

xuất hiện hiện tƣợng vật lý cần nghiên cứu. Những hiện tƣợng này đƣợc giáo viên chỉ rõ 

cho học sinh thấy rồi từ đó đề xuất vấn đề cần giải quyết. Sau đó tiến hành một thí nghiệm 

sƣ phạm mà kết quả của nó sẽ dẫn đến câu trả lời cho vấn đề đặt ra. Những kết quả này 

đƣợc khái quát cho một loạt những đối tƣợng và hiện tƣợng cùng loại thành một định luật 

hoặc một quy tắc vật lý. Cuối cùng là học sinh vận dụng những định luật hoặc những quy 

tắc đó. Nhƣ vậy, thí nghiệm tiến hành trong giảng dạy là các thí nghiệm quy nạp, chúng 

đƣợc nhà sƣ phạm xây dựng với mục đích tìm kiếm, phát hiện một kiến thức vật lý và làm 

cho học sinh tin rằng những kiến thức đó là cơ sở. Kết quả của các thí nghiệm này bao giờ 

cũng phù hợp một cách tốt đẹp với kiến thức cần dạy và nếu không thì ngƣời ta sẽ không 

tiến hành chúng trong nhà trƣờng. Nhƣng trong nghiên cứu khoa học, các thí nghiệm lại có 

vai trò kiểm chứng các lý thuyết đƣợc xây dựng. Một kiến thức vật lý đƣợc xây dựng 

nhằm giải quyết một vấn đề đặt ra trƣớc các nhà khoa học. Để giải quyết vấn đề này, ngƣời 

ta đề ra những giả thuyết là những câu trả lời nhƣng chúng mới chỉ ở dạng tiên đề và cần 

phải kiểm chứng. Chính ở đây, thí nghiệm có vai trò quyết định đến việc khẳng định hay 

phủ định giả thuyết, quyết định đến việc công nhận hay loại bỏ kiến thức đƣợc xây dựng. 

Kết quả của thí nghiệm có thể phù hợp hoặc không phù hợp với những giả thuyết, chúng 

không nhất thiết phải đúng. Do đó, cách xây dựng kiến thức nhƣ trên là không phản ánh 

đầy đủ phƣơng pháp nghiên cứu của các nhà khoa học, nó làm cho học sinh lầm tƣởng 

kiến thức đã đƣợc tìm ra một cách đơn giản theo một trình tự chung nhƣ vậy và do đó học 

sinh không nắm đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. Học sinh còn mắc phải những 

quan niệm sai lầm nhƣ không thấy đƣợc quá trình nghiên cứu khoa học là quá trình xây 

dựng các kiến thức nhằm biểu đạt thực tiễn, giải thích thực tiễn và tiên đoán những sự kiện 
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trong tƣơng lai,…Và do đó dẫn đến việc hạn chế học sinh phát triển năng lực, không chủ 

động và sáng tạo. 

III.2. Những định hướng đổi mới phương pháp dạy học 
Việc thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá giúp phát 

huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề gắn 

với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với 

hoạt động thực tiễn. Dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, phù hợp với từng đối tƣợng 

học sinh, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học, nâng cao đƣợc chất 

lƣợng bộ môn. Tăng cƣờng việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ GV – HS theo 

hƣớng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. 

Trong dạy học vật lý, các phƣơng pháp và hình thức dạy học thƣờng đƣợc sử dụng 

trong việc phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt môn vật lý có thể nêu ra ở 

đây nhƣ:  

- Dạy học theo phƣơng pháp “Phát hiện và giải quyết vấn đề”; 

- Dạy học theo phƣơng pháp “Dựa trên vấn đề”; 

- Dạy học theo phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột”; 

- Dạy học dựa trên tìm tòi, khám phá khoa học; 

- Dạy học nghiên cứu tình huống; 

- Dạy học ngoại khóa; 

- Dạy học theo trạm; 

- Dạy học phân hóa; 

- Dạy học dự án. 

III.3. Những định hướng đổi mới sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý 
III.3.1. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học 

 

Định nghĩa 
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Thí nghiệm tự làm là thí nghiệm do giáo viên hoặc học sinh thực hiện bằng các 

nguyên vật liệu dễ tìm kiếm, rẻ tiền, sẵn có ở địa phƣơng, phù hợp với hoàn cảnh của 

nhà trƣờng và học sinh. 

Đặc điểm của thí nghiệm tự tạo 

 Yếu tố quan trọng nhất của TNTT là làm bằng tay, bàn tay là phƣơng tiện chủ yếu 

để tạo ra TN; 

 Vật liệu dùng để thiết kế, chế tạo TN là những vật dụng phổ biến và dễ tìm kiếm 

trong đời sống hàng ngày. 

Ưu điểm và hạn chế của thí nghiệm tự tạo 
 

TNTT đƣợc quan tâm và sử dụng trong DHVL do nó có nhiều ƣu điểm nổi trội. 
 

 Ưu điểm 
 

- Góp phần làm phong phú thêm các phƣơng tiện trực quan, qua đó trực quan hóa 

đƣợc nhiều hiện tƣợng và quá trình vật lý. 

- Dễ chế tạo (đối với TNTT đơn giản): vật liệu, dụng cụ và linh kiện dễ kiếm, 

phƣơng tiện dùng để gia công đơn giản, không cần kĩ năng phức tạp. 

- Điều kiện để thực hiện TN: không đòi hỏi khắt khe về cơ sở vật chất nhƣ mạng 

điện; phòng bộ môn… nên có thể tiến hành ở các trƣờng phổ thông khác nhau. 

    - Việc bố trí và tiến hành TN đơn giản, không tốn nhiều thời gian. 
 

- Kết quả TN: rõ ràng, dễ quan sát, có sức hấp dẫn và kích thích hứng thú học tập 

của HS; Gần gũi với những hiện tƣợng trong đời sống hằng ngày. 

- Dễ thao tác: lắp ráp, tháo rời các bộ phận của dụng cụ TN. 
 

- Dễ vận chuyển, bảo quản và an toàn trong chế tạo cũng nhƣ trong quá trình 

tiến. 
 

hành TN. 
 

- Phát huy tính tích cực, tự lực và rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS nhƣ: Đề 

xuất phƣơng án TN; Bố trí TN; Tiến hành TN và xử lí kết quả TN; Thiết kế và chế tạo 

TN nhằm minh họa lại kiến thức đã thu nhận. 

 Hạn chế 
 

Bên cạnh những ƣu điểm, TNTT cũng có những hạn chế nhất định, đó là hạn chế 

về tính thẩm mĩ và độ bền. Những hạn chế trên là do các dụng cụ TN đƣợc gia công 
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thủ công và bằng tay, không đƣợc sản xuất theo dây chuyền công nghệ. 

 

Quy trình chế tạo thí nghiệm tự tạo 

Theo tác giả Nguyễn Hoàng Anh, quy trình chế tạo thí nghiệm đơn giản đƣợc thực hiện 

nhƣ sau: 

Bước 1. Xác định mục tiêu dạy học 

 

Mục tiêu là cái đích đạt tới sau mỗi bài, mỗi chƣơng, mỗi phần do GV đặt ra để 

định hƣớng hoạt động DH. Mục tiêu DH ở đây là cái đích đặt ra cho HS cần đạt đƣợc, 

tức là sản phẩm mà HS có đƣợc sau mỗi bài học. Mục tiêu DH đó sẽ chỉ đạo toàn bộ 

nội dung, PPDH và mục tiêu đó gồm 3 thành tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Vì vậy, 

trƣớc khi sử dụng TNTT vào tổ chức hoạt động DH, GV cần xác định mục tiêu cần đạt 

đƣợc sau khi thực hiện TN hoặc qua bài học này GV cần hình thành những kiến thức, 

kĩ năng gì cho HS. 

Bước 2. Nghiên cứu nội dung bài học 
 

Nhiệm vụ của việc DHVL ở trƣờng phổ thông là nhằm giúp cho HS đạt đƣợc 

một hệ thống kiến thức vật lí cơ bản phù hợp với trình độ nhận thức của HS, những 

kiến thức đó là các hiện tượng, các khái niệm vật lí, các định luật vật lí, thuyết vật lí và 

ứng dụng của vật lí trong đời sống và trong sản xuất. Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu 

DH và nội dung bài học, GV cần xác định những nội dung kiến thức nào trong bài học 

có thể tự tạo TN để hình thành hoặc minh họa kiến thức cho HS, từ đó có thể đề xuất và 

lựa chọn phƣơng án TN thích hợp. 

Bước 3. Tìm hiểu thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm 
 

Trong QTDH, cơ sở vật chất và TBTN vật lí có vai trò rất quan trọng, là phƣơng 

tiện giúp cho GV tổ chức HĐNT cho HS có hiệu quả nhằm đạt đƣợc mục tiêu và 

nhiệm vụ DH đề ra. Chính vì vậy, trong DHVL các TBTN tỏ ra rất có hiệu quả trong 

việc phát huy TTC nhận thức của HS. Ở các trƣờng phổ thông hiện nay, các TBTN đều 

đƣợc cung cấp theo danh mục tối thiểu của Bộ, tuy nhiên qua thời gian sử dụng các 

TBTN bị xuống cấp cho kết quả TN không chính xác, thậm chí hƣ hỏng không sử dụng 
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đƣợc ảnh hƣởng đến hiệu quả DHVL ở trƣờng phổ thông. Do đó việc thiết kế, chế tạo, 

cải tiến và sửa chữa các TBTN nhằm khắc phục tình trạng các TBTN thiếu đồng bộ là 

việc làm thực sự có ý nghĩa và góp phần vào việc thực hiện đổi mới PPDH và tăng 

cƣờng tính trực quan trong DH. 

Bước 4. Đề xuất, lựa chọn phƣơng án thí nghiệm 
 

Căn cứ vào mục tiêu bài học và tình hình TBTN mà GV có thể đề xuất, lựa chọn 

phƣơng án TN. Việc đề xuất, lựa chọn phƣơng án TN có thể đƣợc thực hiện theo 3 

cách sau: 

- Phƣơng án TN có sẵn, tự thiết kế, chế tạo và lắp ráp TN; 
 

- Phƣơng án TN có sẵn, cải tiến một số thiết bị cho phù hợp với nội dung DH; 
 

- Tự đề xuất phƣơng án TN và tự tạo TN. 
 

Bước 5. Chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ và linh kiện cần thiết 
 

Dựa trên phƣơng án TN đã đề xuất, GV tiến hành tìm kiếm, chuẩn bị các vật liệu, 

dụng cụ và linh kiện cần thiết. Các vật liệu, dụng cụ và linh kiện dùng trong TN phải 

có sẵn trong thực tế cuộc sống, dễ tìm kiếm, dễ gia công, dễ mua, dễ thay thế và sửa 

chữa thì mới đảm bảo tính khả thi. 

Bước 6. Gia công, chế tạo dụng cụ thí nghiệm 
 

Sau khi đã chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho TN, GV tiến 

hành gia công các vật liệu, dụng cụ và thiết bị để tạo nên các bộ phận của bộ TN theo 

phƣơng án đã đề xuất. Đây là việc làm tƣơng đối khó đối với GV, vì vậy đòi hỏi ngƣời 

GV phải có kĩ năng, tay nghề, những am hiểu và kinh nghiệm trong cuộc sống. 

Bước 7. Lắp ráp thí nghiệm 
 

Các dụng cụ, thiết bị sau khi đã đƣợc gia công, chế tạo theo phƣơng án TN 

đã đề 
 

xuất thì việc tiếp theo là tiến hành lắp ráp các dụng cụ TN lại với nhau. 
 

Bước 8. Tiến hành thí nghiệm 
 

Sau khi đã lắp ráp các dụng cụ TN lại với nhau theo phƣơng án đề xuất thì việc 

tiến hành TN là để kiểm tra sự vận hành của các dụng cụ, TBTN là rất cần thiết. Mục 
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đích của việc tiến hành TN là nhằm phát hiện những sai sót, lỗi trong quá trình gia 

công, chế tạo dụng cụ và lắp ráp. Việc tiến hành TN có thể xảy ra hai trƣờng hợp sau: 

Trường hợp 1: TN đạt theo phƣơng án đề ra, cho kết quả nhƣ mong muốn thì tiếp 

tục thực hiện bƣớc tiếp theo là hoàn thiện TN nhằm tăng cƣờng tính trực quan, thẩm mĩ 

và đảm bảo an toàn cho TN khi sử dụng. 

Trường hợp 2: TN không đạt theo phƣơng án đề ra, không cho kết quả nhƣ mong 

muốn hoặc các dụng cụ, thiết bị sau khi gia công, chế tạo và lắp ráp không vận hành 

đƣợc thì ta tiến hành kiểm tra lại các bƣớc đề xuất phƣơng án, gia công, chế tạo và lắp 

ráp TN nhƣ sau: 

- Nếu bƣớc đề xuất phƣơng án TN không khả thi thì đề xuất phƣơng án TN 

khác. 
 

- Nếu bƣớc gia công, chế tạo dụng cụ TN chƣa tốt, chƣa đảm bảo yêu cầu đề ra 

thì tiến hành gia công, chế tạo lại các dụng cụ TN. 

- Nếu bƣớc lắp ráp dụng cụ, thiết bị chƣa hợp lí thì tiến hành kiểm tra và lắp ráp 

lại cho hợp lí. 

Bước 9. Hoàn thiện thí nghiệm 
 

Bƣớc cuối cùng trong quy trình này là hoàn thiện TN nhằm tăng cƣờng tính 

trực quan, đảm bảo tính thẩm mĩ và an toàn trong quá trình sử dụng. 
 

Trong quy trình tự tạo TN thì bƣớc đề xuất phƣơng án TN là quan trọng nhất, vì 

trong phƣơng án đề xuất thì các vật liệu, dụng cụ và thiết bị dùng trong TN phải là 

những dụng cụ có sẵn trong tự nhiên, dễ tìm, dễ gia công và chế tạo thì mới đảm bảo 

tính khả thi. Ngoài ra, các bƣớc nhƣ: gia công và chế tạo dụng cụ, lắp ráp và tiến hành 

TN cũng rất cần thiết, vì trong quá trình gia công và chế tạo đòi hỏi ngƣời GV phải có 

kinh nghiệm và những am hiểu trong cuộc sống, phải khéo tay, phải làm nhiều lần để 

tìm các phƣơng án tối ƣu nhất. Còn bƣớc tiến hành TN là để kiểm tra, phát hiện và điều 

chỉnh những sai sót, những dụng cụ chƣa đƣợc tốt và đảm bảo khi tiến hành TN sẽ 

thành công. Nhƣ vậy, quy trình tự tạo TN có thể đƣợc tóm tắt qua sơ đồ sau: 
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Sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lý 

 

 



III.3.2. Thí nghiệm kết nối với máy vi tính 

Để hỗ trợ đƣợc các thí nghiệm vật lí thì máy vi tính cần đƣợc ghép nối với các 

thiết bị thí nghiệm. Dƣới đây là sơ đồ hệ thống thiết bị thí nghiệm ghép nối với máy vi 

tính về mặt nguyên tắc. 

 

Theo sơ đồ này, việc thu thập các số liệu đo về đối tƣợng nghiên cứu đƣợc đảm 

nhiệm bởi bộ phận có tên là “bộ cảm biến”. Nguyên tắc làm việc của bộ cảm biến nhƣ 

sau: trong bộ cảm biến, các tƣơng tác của đối tƣợng đo lên bộ cảm biến dƣới các dạng 

khác nhau nhƣ cơ, nhiệt, điện, quang, từ..v..v.. đều đƣợc chuyển thành tín hiệu điện. 

Mỗi một bộ cảm biến nói chung chỉ có một chức năng hoặc chuyển tín hiệu cơ sang tín 

hiệu điện hoặc chuyển tín hiệu quang sang tín hiệu điện..v..v.. .. Vì  vậy, ứng với từng 

phép đo khác nhau mà ngƣời ta phải dùng các bộ cảm biến khác nhau. 

Ví dụ nhƣ, để đo lực ta dùng bộ cảm biến lực (Force Sensor), tại đây các thay 

đổi về lực (cơ học) trong quá t nh tƣơng tác sẽ đƣợc chuyển thành tín hiệu điện. Để 

xác định vị trí và thời điểm tƣơng ứng của vật ngƣời ta dùng bộ cảm biến chuyển động 

(Motion Sensor) của hăng Pasco (Mĩ), bộ cảm biến chuyển động (Movement Sensor) 

hay bộ cảm biến khác có tên là thiết bị chắn sáng (Light Barrier) của hăng Phywe 

(CHLB Đức). Tuy có cùng chung một chức năng song nguyên tắc hoạt động của các 

bộ cảm biến này cũng khác nhau. Tại bộ cảm biến chuyển động (Motion Sensor) của 

hăng Pasco (Mĩ), thì tín hiệu của sóng siêu âm đƣợc chuyển sang tín hiệu điện, ở bộ 

cảm biến chuyển động (Movement Sensor) hay bộ cảm biến khác có tên là thiết bị 

chắn sáng (Light Barrier) của hãng Phywe (CHLB Đức) th  các tín hiệu quang đƣợc 

chuyển sang tín hiệu điện. 

Sau khi tín hiệu điện đƣợc hình thành tại bộ cảm biến, nó sẽ đƣợc chuyển qua 

dây dẫn đến bộ phận tiếp theo trong hệ thống có tên là “thiết bị ghép tƣơng thích”. Tại 

thiết bị ghép tƣơng thích này, các tín hiệu điện sẽ đƣợc số hoá một cách hợp lí để đƣa 

vào máy vi tính (bởi v  máy vi tính chỉ làm việc với các tín hiệu đă đƣợc số hoá). 

Nhƣ vậy, các tín hiệu đă đƣợc số hoá này đƣợc coi là cơ sở dữ liệu và có thể 

lƣu trữ lâu dài trong MVT. 
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Để thu thập số liệu đo, ứng với mỗi phép đo các đại lƣợng khác nhau, ta thƣờng 

phải dùng các bộ cảm biến khác nhau. Để số hoá các tín hiệu điện từ bộ cảm biến 

chuyển tới, với một bộ ghép tƣơng thích (Interface) ta có thể số hoá các tín hiệu điện 

của nhiều loại bộ cảm biến khác nhau nhƣ: chuyển động, gia tốc, lực, áp suất, nhiệt độ, 

âm, ánh sáng..v..v.. Các bộ ghép tƣơng thích này có thể đƣợc lắp đặt vào bên trong của 

MVT, ví dụ nhƣ Interface IEEE-488 của hăng Phywe CHLB Đức, Universal 

Laboratory Interface (ULI) của hăng Vernier (Mĩ). Song hiện nay, nhiều bộ ghép 

tƣơng thích đƣợc chế tạo có nhiều tính năng ƣu việt nhƣ có thể lƣu trữ đƣợc dữ liệu 

mà không cần có MVT. Các bộ ghép tƣơng thích này tiện lợi cho việc nghiên cứu ở 

những nơi xa mà không thể đem máy vi tính theo.VVì vậy kích thƣớc của nó khá lớn 

(nhƣ quyển sách khá dầy) và đƣợc đặt ngoài MVT, ví dụ nhƣ Science Workshop 500 

Interface, Science Workshop 700 Interface hay Science Workshop 750 Interface của 

hăng Pasco (Mĩ). 

Hình dƣới là ảnh chụp Science Workshop 750 Interface. Nó vừa có chức năng 

của một Interface, lại vừa có chức năng của máy phát tần số (Funtion Generator) và 

chức năng của dao động kí điện tử ghi các dao động theo đúng thời gian thực (Real- 

time Oscilloscope). 

 

Hình 2.5 Science Workshop 750 Interface 

Để các bộ ghép tƣơng thích này có thể hoạt động sau khi đã lắp đặt trong máy 

vi tính hay sau khi đă nối với MVT, cần phải có một phần mềm cài đặt. Phần mềm này 

đƣợc cung cấp kèm theo bộ ghép tƣơng thích khi ta mua. 
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Cần chú ý rằng, các bộ ghép tƣơng thích này có thể dùng cho các loại máy vi 

tính hoạt động trong môi trƣờng Macintosh hoặc máy vi tính hoạt động trong môi 

trƣờng MS- DOS hay Windows...v...v.... 

Sau khi các tín hiệu đã đƣợc số hoá, có thể sử dụng máy vi tính (đã cài đặt phần 

mềm thích hợp) để tính toán, xử lí các tín hiệu số này theo mục đích của ngƣời nghiên 

cứu. Ví dụ nhƣ ta có thể lập bảng số liệu về mối quan hệ giữa các đại lƣợng mà bộ 

cảm biến đã thu thập đƣợc hay vẽ đồ thị về mối quan hệ này, hoặc xử lí tuỳ theo ý 

muốn nếu phần mềm cho phép. Thƣờng thì các chuyên gia khi viết phần mềm đã 

lƣờng hết tất cả các thuật toán mà ngƣời nghiên cứu có thể dùng đến để đƣa nó vào nội 

dung của phẩn mềm cài đặt trong MVT. 

Hình sau là ví dụ về đồ thị quan hệ giữa quãng đƣờng s và thời gian t (bên trái) 

và đồ thị quan hệ giữa quãng đƣờng s và t2 thời gian (bên phải) trong một chuyển 

động nhanh dần đều đƣợc tạo nên bởi máy vi tính trong thí nghiệm với thiết bị đệm 

khí ghép nối với máy vi tính sử dụng phần mềm COMEX. 

Nhƣ vậy, sau khi máy vi tính đã tính toán, xử lí xong, tất cả các kết quả đều có 

thể đƣợc hiện thị dƣới dạng số, bảng biểu, đồ thị trên màn h nh hoặc in ra giấy qua máy 

in hoặc đƣợc lƣu trữ lại trong MVT... 

 

Việc sử dụng các thí nghiệm vật lý với các thiết bị truyền thống (không ghép 

nối với MVT) và việc sử dụng các thí nghiệm vật lý ghép nối với máy vi tính cùng có 

chung tiến trình nhƣ sau: 

- Tiến hành thí nghiệm để có thể quan sát đƣợc (bằng mắt hay bằng các phƣơng tiện 

hỗ trợ) hiện tƣợng, quá trình vật lý cần nghiên cứu, 

- Thu thập số liệu đo,- Xử lí số liệu đo (thông qua tính toán, đối chiếu, so sánh...) và 

trình bày kết quả xử lí,- Từ các kết quả xử lí đó, tìm ra (trong thí nghiệm khảo sát) hay 
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chứng tỏ (trong thí nghiệm minh hoạ) sự tồn tại các mối quan hệ có tính qui luật trong 

hiện tƣợng, quá trình đang nghiên cứu. Cùng có một tiến trình nhƣ nhau, song trong 

thí nghiệm đƣợc hỗ trợ bằng máy vi tính có nhiều công việc đƣợc hoàn toàn tự động 

theo một chƣơng trình đã định sẵn mà không cần sự can thiệp của con ngƣời.Thí dụ 

nhƣ ở khâu tiến hành TN, để hiện tƣợng thí nghiệm xảy ra chuẩn, đúng theo ý muốn 

của ngƣời nghiên cứu, có phần mềm và thiết bị hỗ trợ thực hiện điều đó. Phần mềm và 

các thiết bị này thƣờng đƣợc sử dụng trong các thí nghiệm cần tạo ra các hiện tƣợng 

quá trình phức tạp. 

Khâu thu thập số liệu đo là khâu hết sức quan trọng trong thực nghiệm. Thƣờng 

thì, ở các thí nghiệm không ghép nối MVT, trong quá trình quan sát ta đã phải đo, đếm 

hay đánh dấu sẵn rồi. Trong mỗi lần thí nghiệm thƣờng phải đo từ 2 đại lƣợng trở lên 

và lại phải đo nhiều giá trị khác nhau. Rồi cùng một thí nghiệm lại phải tiến hành 

nhiều lần, đo nhiều lần. Nói chung, thời gian và công sức thu thập số liệu là rất đáng 

kể và ở nhiều thí nghiệm công việc này là khó khăn đối với giáo viên và học sinh. 

Song ở các thí nghiệm đƣợc hỗ trợ của máy vi tính các số liệu đã đƣợc tự động thu 

thập nhờ bộ cảm biến rồi truyền đến bộ ghép tƣơng thích đƣa vào máy vi tính. Do 

đƣợc tự động hoá hoàn toàn nên việc thu thập số liệu đo này ở thí nghiệm ghép nối với 

máy vi tính xảy ra cực kì nhanh, trong vài chục giây, ta có thể có ngay các số liệu đó 

trên màn hình MVT. Trên các số liệu đó, cũng nhờ máy vi tính và phần mềm, ta có thể 

phân tích, xử lí số liệu (theo các chƣơng trình do phần mềm định sẵn). ý định phân 

tích, xử lí số liệu nhƣ thế nào là hoàn toàn do ngƣời nghiên cứu (giáo viên hay học 

sinh) đặt ra. Còn các phép tính toán cụ thể nhƣ: cộng, trừ, nhân, chia, bình phƣơng, 

khai căn..., lập các biểu bảng, vẽ các đồ thị về các mối quan hệ giữa các đại lƣợng 

đang nghiên cứu đều do máy vi tính thực hiện. 

Các kết quả tính toán, các biểu bảng cũng nhƣ các đồ thị này cũng đƣợc hiển thị 

ngay trên màn h nh máy vi tính . Quá t nh tính toán, lập biểu bảng hay vẽ đồ thị này 

máy vi tính chỉ làm trong trong vài chục giây tới một vài phút. Kết quả hiển thị trên 

màn h nh là hoàn toàn chính xác và rất khoa học, đẹp đẽ. C  n trong thí nghiệm không 

đƣợc hỗ trợ bằng máy vi tính việc lập biểu bảng, tính toán hay vẽ đồ thị trong quá t nh 

xử lí số liệu một cách “thủ công” thƣờng chiếm rất nhiều thời gian và nhiều khi cũng 

rất khó khăn. 
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Có thể đƣa ra ví dụ cụ thể sau để so sánh ƣu nhƣợc điểm giữa thí nghiệm có hỗ 

trợ của máy vi tính và không có hỗ trợ của MVT. Trong thí nghiệm nghiên cứu chuyển 

động biến đổi đều của một vật theo thời gian, ta cần xác định gia tốc a của vật đó. Để 

xác định a, ta có thể: 

• "đo quăng đƣờng đi s của vật từ lúc khởi h nh đến cuối thời gian t, v  đo t, ta tính 

đƣợc giá trị tuyệt đối của gia tốc a = 2s/ t2 (khi vận tốc ban đầu bằng 0)" hoặc 

• "đo hiệu số những quăng đƣờng đi đƣợc (s trong những khoảng thời gian liên tiếp 

bằng nhau t, và tính a = Ds / t2 “. 

Nhƣ vậy, để xác định gia tốc a của chuyển động của vật th  trƣớc hết ta phải đo (thu 

thập số liệu đo), sau đó phải tính gia tốc a từ số liệu đă thu thập (xử lí số liệu đo). Các 

phép đo ở đây (đo chiều dài quăng đƣờng và đo thời gian) trong thí nghiệm không 

đƣợc hỗ trợ bằng máy vi tính đ  i hỏi khá nhiều thời gian. Ví dụ, trong cách thứ 2, để 

xác định gia tốc a trƣớc hết ta cần đo s1 và s2 là các quăng đƣờng đi đƣợc trong khoảng 

thời gian 1t, 2t, rồi đo giá trị của t. Sau đó ta tính a qua biểu thức trên (qua Ds và t). Đo 

đƣợc các đại lƣợng nhƣ vậy và tính gia tốc a nhƣ vậy cũng mất khá nhiều thời gian. 

Hơn nữa, để giá trị gia tốc a là tin cậy ta phải đo nhiều lần rồi tính sai số. Nhƣ vậy, chỉ 

với một việc xác định giá trị của gia tốc a thôi, với phƣơng pháp đo (thu thập số liệu) 

và tính (xử lí số liệu) nhƣ trên đòi hỏi rất nhiều thời gian so với lƣợng thời gian cho 

phép trong một tiết học. Và trên thực tế, việc làm nhƣ vậy ít đƣợc sử dụng trong bài 

lên lớp mà đƣa vào trong nội dung bài thực hành. Còn khi sử dụng thí nghiệm đƣợc hỗ 

trợ bằng máy vi tính, thì các công việc nhƣ: thu thập số liệu đo về quãng đƣờng và thời 

gian, xử lí số liệu đo để tính ra gia tốc a và trình bày kết quả xử lí đó trên bảng số liệu 

hay trên các loại đồ thị đều đƣợc tự động hoàn toàn và hết sức nhanh chóng. Tổng số 

thời gian làm việc này chỉ mất độ vài ba phút. Sở dĩ có thể làm đƣợc nhƣ vậy là nhờ 

các thiết bị vi tính và phần mềm hỗ trợ đảm nhiệm. Để thu thập các thông số về 

chuyển động của đối tƣợng đo, ở đây có một bộ phận đảm nhiệm, gọi là bộ cảm biến 

chuyển động, hay thiết bị chắn sáng. Bộ phận này làm nhiệm vụ ghi và lƣu trữ các tín 

hiệu (dƣới dạng điện) về các vị trí của vật và thời điểm tƣơng ứng với các vị trí đó. 

Các tín hiệu điện này từ bộ cảm biến đƣợc truyền theo dây dẫn đến thiết bị ghép tƣơng 

thích (Interface). Tại thiết bị ghép tƣơng thích này, các tín hiệu đó sẽ đƣợc số hoá để 

đƣa vào MVT. Tại MVT, ta chỉ cần ra lệnh "lƣu trữ" là các tín hiệu số này đƣợc lƣu 
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trữ vào bộ nhớ của MVT. Bây giờ, ta có thể chọn các phƣơng án xử lí các tín hiệu số 

theo ý muốn, ví dụ nhƣ: lập bảng về quãng đƣờng và thời gian (s và t), về vận tốc và 

thời gian (v và t), về gia tốc và thời gian (a và t)..v..v... Qua bảng này ta có thể xác 

định ngay đƣợc vận tốc, gia tốc của vật tại từng thời điểm. Hơn nữa, phần mềm trong 

máy tính cho phép ta từ các số liệu thu đƣợc vẽ các đồ thị s và t, đồ thị v và t, đồ thị a 

và t..v..v..Mỗi một công việc này chỉ mất có độ vài giây, cho ngay kết quả trên màn 

hình.Việc hiển thị các kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng, khoa học và tiện lợi với 

các màu sắc làm nổi bật những dấu hiệu cần quan tâm . 

Ta có thể cho hiện thị bất kì đồ thị nào trong các đồ thị trên lên màn hình, sau 

đó có thể phóng to, thu nhỏ lại đƣợc. Hơn nữa, cùng một lúc có thể hiện thị nhiều đồ 

thị bên cạnh nhau trên màn hình. Để tất cả học sinh trong lớp có thể quan sát đƣợc, ta 

có thể dùng các thiết bị chiếu tất cả những gì có trên màn hình máy vi tính lên màn 

màu trắng hay đƣa hình ảnh ở máy tính lên ti vi có màn ảnh rộng. Một vài thiết bị đó 

hiện nay đang đƣợc dùng kèm máy vi tính là: thiết bị chiếu hình ghép nối với máy vi 

tính (PC-Projector) CPD 300 Kindermann của CHLB Đức, hay loại LCD Projector 

nhƣ: VPL-X1000, VPL-S900 và VPL-SC50... của hãng Sony Nhật và nhiều loại khác 

nữa..Từ việc so sánh trên, cho ta thấy thí nghiệm đƣợc hỗ trợ bằng máy vi tính có một 

số ƣu điểm sau:- có tính trực quan cao hơn trong việc t nh bày số liệu đo, hiển thị kết 

quả (ví dụ nhƣ các kết quả đo hiển thị trên màn h nh bằng số có kèm theo đơn vị đo, 

bảng số liệu và đồ thị đƣợc đƣa ra rơ ràng, với mọi mầu sắc thích hợp...)- tiết kiệm rất 

nhiều thời gian do thu thập cũng nhƣ xử lí số liệu hoàn toàn tự động, 

- cho phép thu thập nhiều bộ dữ liệu thực nghiệm trong thời gian rất ngắn (đó là 

một yều cầu quan trọng trong nghiên cứu thực nghiệm,- độ chính xác cao của các số 

liệu đo cũng nhƣ kết quả tính toán cuối cùng do sử dụng các thiết bị hiện đại và 

phƣơng pháp tính hiện đại (ví dụ trong các phép đo thời gian, độ dài, độ chính xác đến 

0,001 s ; 0,001 m, còn tính vận tốc chính xác đến 0,001 m/s (chính xác đến 1 phần 

nghìn đơn vị),- tiết kiệm thời gian lắp đặt thí nghiệm (vì nói chung các thiết bị vi tính 

và các thí nghiệm ghép nối với chúng có ít chi tiết hơn),- để có thể sử dụng đƣợc các 

thí nghiệm có ghép nối với thiết bị vi tính thì không đòi hỏi ở ngƣời sử dụng biết kiến 

thức đặc biệt về kĩ thuật vi tính, và không cần biết về ngôn ngữ lập trình.Mặc dù thí 

nghiệm đƣợc ghép nối với máy vi tính có nhiều ƣu điểm, song hiện nay ở nƣớc ta chủ 
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yếu mới sử dụng trong các trƣờng đại học, còn chƣa đƣợc sử dụng ở đa số các trƣờng 

phổ thông. Theo chúng tôi việc sử dụng nó còn chƣa rộng rãi do còn có một số khó 

khăn sau: 

- ngƣời sử dụng cần có thời gian làm quen máy vi tính (chủ yếu là làm quen với 

việc mở một chƣơng t nh ứng dụng đă đƣợc cài đặt trong máy và làm quen với bàn 

phím)- mặc dù hiện nay máy vi tính không đắt tiền lắm (tất cả các trƣờng phổ thông 

THCS và PTTH ở thành phố đều có nhiều), song đắt tiền là các thiết bị khác nhƣ các 

bộ cảm biến, các thiết bị ghép tƣơng thích và thiết bị thí nghiệm tƣơng ứng.Song điểm 

hết sức quan trọng là ở chỗ ở Việt nam còn quá ít các nghiên cứu về lí luận cũng nhƣ 

thực tiễn về vấn đề này để có những đánh giá đúng mức và đƣa ra các kinh nghiệm cụ 

thể trong việc sử dụng thí nghiệm có hỗ trợ của máy vi tính kết hợp với các phƣơng 

tiện dạy học khác khi dạy học từng phần, từng chƣơng và từng bài cụ thể trong chƣơng 

trình vật lí phổ thông. Để việc sử dụng các thiết bị vi tính ghép nối với các thí nghiệm 

một mặt phát huy đƣợc tính ƣu việt của máy vi tính nhƣ kể trên, mặt khác đảm bảo rèn 

luyện các kĩ năng và phƣơng pháp đo lƣờng cơ bản đối với các đại lƣợng cơ bản của 

vật lí trong điều kiện hiện nay, một trong các vấn đề đặt ra đối với các nhà nghiên cứu 

cũng nhƣ giáo viên là từng bƣớc nghiên cứu về việc sử dụng phối hợp hai loại thí 

nghiệm để đạt đƣợc hiệu quả dạy học cao nhất. 

Vì các tính năng ƣu việt của việc sử dụng thí nghiệm ghép nối với các thiết bị vi 

tính, vì thực tế trên thế giới hiện nay, các thiết bị thí nghiệm nghiên cứu (không chỉ 

riêng trong vật lí mà còn trong tất cả các ngành khoa học) đều ghép nối với thiết bị vi 

tính, cho nên trong nhà trƣờng phổ thông cần từng bƣớc tạo điều kiện cho học sinh- 

những ngƣời chủ tƣơng lai của đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá 

- làm quen dần với các thí nghiệm có ghép nối với các thiết bị vi tính bên cạnh các thí 

nghiệm với các thiết bị đo và cách xử lí số liệu truyền thống. 

III.3.3. Sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lý 
Khái niệm bài tập thí nghiệm 

 Là những bài tập mà khi giải HS phải làm thí nghiệm để xác định các đại lƣợng 

vật lý, các thông số cần tìm, hoặc để nghiên cứu sự phụ thuộc giữa các thông số hay để 

kiểm tra tính chân thực của lời giải lý thuyết.  BTTN vừa mang tính lý thuyết vừa 
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mang tính thực nghiệm. Những thí nghiệm của dạng bài tập này thƣờng là đơn giản 

HS có thể tự làm ở nhà hoặc phòng thí nghiệm của trƣờng. 

Phân loại bài tập thí nghiệm 

Dựa theo độ khó khi giải, cách thức giải cũng nhƣ yêu cầu và điều kiện của bài tập mà 

ta chia BTTN làm hai loại: 

 Bài tập thí nghiệm định tính: Là những bài tập khi giải không cần tiến hành các 

phép đo đạc, tính toán định lƣợng mà chỉ dùng những lập luận, suy luận lôgic dựa trên 

cơ sở các thuyết, định luật, khái niệm vật lý và những quan sát định tính. 

 Bài tập thí nghiệm định lượng: Là những bài tập khi giải, yêu cầu HS làm thí 

nghiệm để đo đạc đại lƣợng vật lý với các thiết bị nào đó, hoặc tìm quy luật về mối 

liên hệ phụ thuộc giữa các đại lƣợng vật lý (với các thiết bị nhất định). 

 

 Rõ  ràng BTTN vật lý rất đa dạng, phong phú, có thể có nhiều mức độ yêu cầu, 

từ đơn giản đến phức tạp. Với nhiều hình thức ra đề khác nhau, giáo viên có thể khai 

thác sử dụng BTTN ngay trong điều kiện cơ sở vật chất chƣa đƣợc trang bị đồng bộ và 

hiện đại nhƣ hiện nay. 
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Bài tập thí nghiệm với việc bồi dưỡng tư duy vật lý cho học sinh trong dạy học ở 

trường phổ thông. 

Các thao tác và hành động tƣ duy trong giải bài tập thí nghiệm vật lý 

 Các hành động nhận thức diễn ra khi thực hiện giải một BTTN có tính chất 

tƣơng tự với những hành động diễn ra khi nghiên cứu bằng phƣơng pháp thực nghiệm. 

 Có thể so sánh các giai đoạn của phƣơng pháp thực nghiệm với các bƣớc tiến 

hành khi giải một BTTN: 

Bảng: So sánh các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm với các bước giải 

một BTTN. 

Các yếu tố của phƣơng pháp 

thực nghiệm 

Các bƣớc trong quá trình giải 

BTTN vật lý 

1. Đặt vấn đề trên cơ sở các 

sự kiện và quan sát. Phân tích vấn 

đề. 

2. Hình thành giả thuyết. 

3. Nghiên cứu lý thuyết (suy 

ra hệ quả lôgic từ giả thuyết). Lập 

phƣơng án thí nghiệm kiểm tra. 

4. Nghiên cứu thực nghiệm: 

Tiến hành thí nghiệm xử lý kết 

quả. 

5. Rút ra kết luận về vấn đề 

nghiên cứu. 

1. Đọc đề bài, hiểu rõ câu hỏi của bài toán, 

phân tích bản chất vật lý của bài toán. 

2. Xây dựng phƣơng án giải (phƣơng án thí 

nghiệm, lập luận, tính toán) 

3. Thực hiện giải: Tính toán, lập luận, trình 

bày lời giải (nếu có thể giải bằng lý thuyết). Hoặc 

lập phƣơng án thí nghiệm, quan sát để thu thập số 

liệu. 

4. Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện 

tƣợng, ghi nhận số liệu và xử lý kết quả. 

5. Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi của 

bài toán. 

 Rõ ràng các bƣớc giải BTTN vật lý là hoàn toàn tƣơng tự theo con đƣờng thực 

nghiệm nên giải BTTN vật lý có nhiều khả năng bồi dƣỡng tƣ duy vật lý cho HS. 

Phương pháp xây dựng BTTN vật lý 
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 - Dựa vào bài tập thông thƣờng trong SGK, sách bài tập vật lý, bằng cách thay 

đổi các dữ kiện trong đó để đƣợc một BTTN. 

 - Sƣu tầm các tài liệu kĩ thuật có liên quan đến vật lý học. Từ đó tìm tƣ liệu sát 

thực để xây dựng các BTTN. 

 - Xuất phát từ những sự kiện, những yêu cầu do cuộc sống đòi hỏi, kết hợp với 

yêu cầu của chƣơng trình môn học để sáng tạo thêm những BTTN. 

Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập thí nghiệm theo hƣớng bồi dƣỡng tƣ duy vật lý 

cho học sinh. 

BTTN vừa là bài tập vừa là thí nghiệm việc giải nó có hiệu quả cao cho sự phát triển 

tƣ duy của HS để đạt đƣợc đều đó GV có thể sử dụng các bƣớc sau: 

 - Đọc đề bài, hiểu rõ câu hỏi của bài toán, phân tích bản chất vật lý của bài toán. 

 - Xây dựng phƣơng án giải (phƣơng án thí nghiệm, lập luận, tính toán). 

 - Thực hiện giải: Tính toán, lập luận, trình bày lời giải, (nếu có thể giải bằng lý 

thuyết). Hoặc lập phƣơng án thí nghiệm, quan sát để thu thập số liệu. 

 - Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tƣợng, ghi nhận số liệu và xử lý kết quả. 

 - Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi của bài toán. 
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CHƢƠNG IV: TÌM HIỂU NHỮNG THÍ 

NGHIỆM TRONG CHƢƠNG TRÌNH VẬT 

LÝ 10 

IV.1. Thí nghiệm trong sách giáo khoa vật lý 10 
IV.1.1. Thí nghiệm trong sách giáo khoa 10 cơ bản 

IV.1.1.1. Thí nghiệm biểu diễn 

IV.1.1.1.1. Thí nghiệm mở đầu 

1. Thí nghiệm sự rơi của các vật trong không khí (trang 24 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Trả lời câu hỏi: có phải các vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ? 

Dụng cụ thí nghiệm 

 Một hòn sỏi nặng hơn tờ giấy 

 Hai tờ giấy cùng kích thƣớc, một vo tròn, một trải phẳng 

 Hòn bi và một tấm bìa 

Tiến hành thí nghiệm 

 Thí nghiệm 1: thả một tờ giấy và 1 hòn sỏi (nặng hơn tờ giấy). 

 Thí nghiệm 2: nhƣ thí nghiệm 1 nhƣng tờ giấy vo tròn và nén chặt. 

 Thí nghiệm 3: thả 2 tờ giấy cùng kích thƣớc nhƣng 1 tờ giấy để phẳng còn tờ 

kia thì vo tròn và nén chặt. 

 Thí nghiệm 4: thả một vật nhỏ (chẳng hạn hòn bi ở trong líp xe đạp) và một tấm 

bìa phẳng đặt nằm ngang. 

 Trả lời các câu hỏi sau: 

 Trong thí nghiệm nào vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng? 

 Trong thí nghiệm nào 2 vật nặng nhƣ nhau lại rơi nhanh chậm khác nhau? 

 Trong thí nghiệm nào hai vật nặng, nhẹ khác nhau lại rơi nhanh nhƣ nhau? 

Kết quả thí nghiệm 
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 Trong không khí, không phải vật nặng nào cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ. 

 Vậy sự rơi nhanh chậm của các vật trong không khí phụ thuộc vào yếu tố nào? 

2. Thí nghiệm lịch sử của Galilei 

Mục đích thí nghiệm 

Trả lời câu hỏi: Vì sao hòn bi không lăn đến độ cao ban đầu đƣợc? 

Dụng cụ thí nghiệm 

Ông dùng 2 máng nghiêng giống nhƣ 2 máng nƣớc, bố trí nhƣ hình 10.1 

Tiến hành thí nghiệm 

Ảnh: Sơ đồ thí nghiệm lịch sử của Galilei 

 Thả một hòn bi cho lăn xuống theo máng nghiêng 1. Quan sát độ cao mà hòn bi 

đạt tới đƣợc ở máng 2. 

 Hạ thấp độ nghiêng của máng 2 và làm tƣơng tự. 

Kết quả thí nghiệm 

Ông nhận thấy hòn bi lăn ngƣợc lên máng 2 đến một độ cao gần bằng độ cao ban 

đầu. Khi hạ thấp độ nghiêng của máng 2, ông thấy hòn bi lăn trên máng 2 đƣợc 1 đoạn 

dài hơn. Ông cho rằng, hòn bi không lăn đƣợc đến độ cao ban đầu vì có ma sát. Ông 

tiên đoán rằng, nếu không có ma sát và nếu máng 2 nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn với 

vận tốc không đổi mãi mãi. 

Nhƣ vậy, bằng thực nghiệm, Galilei đã phát hiện ra một loại lực “giấu mặt” là 

lực ma sát. 
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3. Thí nghiệm biến dạng đàn hồi của vật rắn (trang 188 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu cho học sinh biết qua về biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn 

hồi. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Thanh trụ thép, giá treo,… 

Tiến hành thí nghiệm  

Lấy một thanh thép AB đồng chất, hình trụ có độ dài ban đầu ol  và tiết diện 

ngang S. Kẹp chặt đầu A và tác dụng vào đầu B một lực kéo F  dọc theo trục của 

thanh. Sau đó tăng dần độ lớn của lực kéo F . Quan sát và nhận xét hình dạng thanh 

AB. Thí nghiệm đƣợc mô tả nhƣ hình vẽ 

Ảnh: Thí nghiệm biến dạng của vật 

Kết quả thí nghiệm  

Ta thấy thanh thép AB bị dãn ra và có độ dài l  lớn hơn ol , đồng thời tiết diện ở 

phần giữa của thanh hơi bị co nhỏ lại. 

4. Thí nghiệm hiện căng bề mặt của chất lỏng (trang 198 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu cho học sinh biết hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng 

Dụng cụ thí nghiệm 
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Một khung dây đồng trên đó có buộc một vòng dây chỉ hình dạng bất kì, nƣớc xà 

phòng. 

Tiến hành thí nghiệm  

Nhúng một khung dây đồng trên đó có buộc một vòng dây chỉ hình dạng bất kì 

vào nƣớc xà phòng. Sau đó nhấc nhẹ khung dây đồng ra ngoài để tạo thành một màng 

xà phòng phủ kín mặt khung dây.  

Chọc thủng một phần màng xà phòng bên trong  vòng dây chỉ. 

Ảnh: Thí nghiệm hiện tượng căn mặt ngoài của chất lỏng 

Kết quả thí nghiệm  

Khi đó, ta quan sát thấy bề mặt phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây có 

tính chất giống nhƣ một màng đàn hồi đang bị kéo căng, nó luôn có xu hƣớng tự co lại 

để giảm diện tích tới mức nhỏ nhất có thể. Hiện tƣợng này chứng tỏ trên bề mặt phần 

màng xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến với bề mặt màng và kéo nó căng đều theo 

mọi phƣơng vuông góc với vòng dây chỉ, làm cho vòng dây có dạng một đƣờng tròn. 

Những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt của chất lỏng. 

5. Thí nghiệm hiện tượng dính ướt, hiện tượng không dính ướt (trang 200 – SGK 

10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Giới thiệu cho học sinh về hiện tƣợng dính ƣớt và không dính ƣớt. 

Dụng cụ thí nghiệm  
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Hai bản thủy tinh giống nhau, nilon, ống nhỏ giọt. 

Tiến hành thí nghiệm 

Lấy hai bản thủy tinh, trong đó một bản để trần, một bản phủ lớp nilon. Nhỏ lên 

mặt của mỗi bản này một giọt nƣớc. 

 

Ảnh: Thí nghiệm hiện tượng đính ướt và không đính ướt 

Kết quả thí nghiệm  

 Nếu mặt bản nào bị dính ướt nƣớc thì giọt nƣớc sẽ lan rộng thành một hình có 

dạng bất kì. 

 Nếu mặt bản nào bị không dính ướt nƣớc thì giọt nƣớc sẽ vo tròn lại và bị dẹt 

xuống do tác dụng của trọng lực. 

6. Thí nghiệm hiện tượng mao dẫn (trang 201 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu về hiện tƣợng mao dẫn. 

Dụng cụ thí nghiệm  

 Ba ống thủy tinh có đƣờng kính khác nhau 

 Một cốc nƣớc. 

Tiến hành thí nghiệm  
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 Nhúng thẳng đứng ba ống thủy tinh có đƣờng kính trong khác nhau và khá nhỏ 

(cỡ 0,5 1,5mm  ) vào trong cùng một cốc nƣớc. 

 Hãy so sánh mức nƣớc trong các ống thủy tinh với nhau và với bề mặt nƣớc ở 

bên ngoài các ống.  
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Ảnh: Thí nghiệm hiện tượng mao dẫn 

Kết quả thí nghiệm 

Với những ống thủy tinh có đƣờng kính trong nhỏ đƣợc nhúng vào chất lỏng 

khác nhau đã chứng tỏ: 

 Nếu thành ống bị dính ƣớt (Ví dụ: ống thủy tinh có đầu dƣới nhúng trong 

nƣớc), mức chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống 

và bề mặt chât lỏng trong ống có dạng mặt khum lõm. 

 Nếu thành ống không bị dính ƣớt (Ví dụ: ống thủy tinh có đầu dƣới nhúng trong 

thủy ngân), mức chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp hơn bề mặt chất lỏng ở bên ngoài 

ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lồi.  

 Hơn nữa, nếu ống có dƣờng kính trong càng nhỏ, thì độ dâng cao hoặc hạ thấp 

của mức chất lỏng bên trong ống so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống càng lớn. 

7. Thí nghiệm về sự bay hơi (trang 206 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu về sự bay hơi. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Đĩa nhôm, đèn cồn hay quạt. 

Tiến hành thí nghiệm  
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Đổ một một lớp nƣớc mỏng lên mặt đĩa nhôm. Thổi nhẹ lên mặt lớp nƣớc này 

hoặc hơ nóng đĩa nhôm. 

Kết quả thí nghiệm  

Chúng ta thấy lớp nƣớc dần dần biến mất: nƣớc đã bốc thành hơi và bay vào 

không khí. 

8. Thí nghiệm về sự ngưng tụ (trang 206 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu về hiện tƣợng ngƣng tụ. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Bản thủy tinh, cốc nƣớc nóng. 

Tiến hành thí nghiệm  

Đặt bản thủy tinh gần miệng cốc nƣớc nóng. 

Kết quả thí nghiệm  

Chúng ta thấy trên mặt bản thủy tinh xuất hiện các giọt nƣớc: hơi nƣớc từ cốc 

nƣớc đã bay lên đọng thành nƣớc. 

9. Thí nghiệm về hơi khô và hơi bão hòa (trang 207 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Giới thiệu cho học sinh biết về hơi khô và hơi bão hòa. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Xilanh, ete lỏng. 

Tiến hành thí nghiệm  

Dùng xilanh hút một ít ete lỏng vào trong một ống rồi nút kín lại. Sau đó kéo pit-

tông lên để tạo ra một khoảng trống trên bề mặt của ete lỏng. 
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Ảnh: Thí nghiệm về hơi khô và hơi bão hòa 

Kết quả thí nghiệm  

 Ngƣời ta quan sát thấy mức ete lỏng trong ống giảm dần vào cuối cùng dừng lại 

(Chú ý: không thực hiện thí nghiệm này trong lớp). 

 Nguyên nhân của hiện tƣợng trên là do lúc đầu tốc độ bay hơi của ete lỏng 

nhanh hơn tốc độ ngƣng tụ của hơi ete nên mức ete lỏng trong ống giảm dần. Nhƣng vì 

mật độ phân tử của hơi ete trên bề mặt của ete lỏng vẫn tiếp tục tăng, nên hơi ete chƣa 

bị bão hòa và đƣợc gọi là hơi khô. Áp suất hơi ete tăng dần làm giảm tốc độ bay hơi và 

làm tăng tốc độ ngƣng tụ. Cho tới khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngƣng tụ thì quá 

trình bay hơi – ngƣng tụ của ete đạt trạng thái cân bằng động: mật độ phân tử hơi ete 

không tăng nữa. Khi đó hơi ete ở phía trên bề mặt của ete lỏng gọi là hơi bão hòa. 

IV.1.1.1.2. Thí nghiệm nghiên cứu 

A. Thí nghiệm khảo sát 

1. Thí nghiệm sự rơi của các vật trong chân không: ống Newton (trang 25 – SGK 

10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Trả lời câu hỏi: nếu loại bỏ không khí thì các vật rơi nhanh chậm nhƣ thế nào? 

Dụng cụ thí nghiệm 

Gồm một ống thủy tinh kín trong có chứa một hòn bi chì và một cái lông chim. 
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Tiến hành thí nghiệm 

 Cho hai vật nói trên rơi ở trong ống còn đầy không khí thì hòn bi chì rơi nhanh 

hơn cái lông chim.  

 Hút hết không khí ở trong ống ra, rồi cho 2 vật nói trên rơi trong ống thì thấy 

chúng rơi nhanh nhƣ nhau. 

Ảnh: Thí nghiệm ống Newton 

Kết quả thí nghiệm 

Rút ra kết luận: nếu loại bỏ không khí các vật rơi nhanh nhƣ nhau. 

2. Thí nghiệm về định luật Húc (trang 72 – SGK10CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Trả lời câu hỏi: độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào yếu tố nào? 

Dụng cụ thí nghiệm 

Dùng một lò xo và một số quả cân giống nhau rồi bố trí thí nghiệm nhƣ ở hình. 

Tiến hành thí nghiệm 

Khi chƣa treo quả cân vào lò xo, lò xo chƣa bị dãn và có độ dài tự nhiên lo (hình 

a). Khi treo quả cân (gọi là tải) có trọng lƣợng P lò xo dãn ra đến một mức nào đó thì 

dừng lại (hình b) 
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Lực của hình b có độ lớn bằng bao nhiêu? Tại sao? Muốn tăng lực của lò xo lên 2 

hoặc 3 lần ta làm cách nào? 

Ảnh: Thí nghiệm về định luật Húc 

Theo định luật III Newtơn thì lực mà quả cân kéo lò xo và lực của lò xo kéo quả 

câm luôn có độ lớn bằng nhau và bằng F. khi quả cân đứng yên F=P=mg. 

Treo tiếp 1,2 quả cân vào lò xo (hình c,d). Ở mỗi lần, ta đo chiều dài l của lò xo 

khi có tải và lo khi bỏ tải rồi tính độ dãn ol l l   , sau đó ghi kết quả vào bảng. 

Kết quả thí nghiệm 

Bảng 12.1: kết quả thu đƣợc từ một lần làm thí nghiệm 

F=P (N) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Độ dài l 

(mm) 

245 285 324 366 405 446 484 

Độ dài l  

(mm) 

0 40 79 121 160 201 239 

Các kết quả trong bảng có gợi ý cho ta một mối liên hệ nào không? Nếu có thì hãy 

phát biểu mối liên hệ đó. 

3. Thí nghiệm về độ lớn của lực ma sát trượt (trang 75 – SGK10CB) 

Mục đích thí nghiệm 

 Đo độ lớn của lực ma sát trƣợt nhƣ thế nào? 
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 Độ lớn lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Dụng cụ thí nghiệm 

Một lực kế và một hộp gỗ hình chữ nhật. 

Tiến hành thí nghiệm 

Thí nghiệm: móc lực kế vào một khúc gỗ hình hộp chữ nhật đặt lên trên bàn rồi 

kéo theo phƣơng ngang cho khúc gỗ chuyển động gần nhƣ thẳng đều (Hình). Khi ấy, 

lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trƣợt tác dụng vào vật. Ta làm nhƣ thế vài lần, mỗi lần 

ghi giá trị mà lực kế chỉ. Sau đó lấy giá trị trung bình làm độ lớn của lực ma sát trƣợt. 

Ảnh: Thí nghiệm về lực ma sát 

Độ lớn của lực ma sát trƣợt phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố 

sau đây? 

o Diện tích tiếp xúc của khúc gỗ với mặt bàn. 

o Tốc độ của khúc gỗ. 

o Áp lực lên mặt tiếp xúc. 

Bản chất và các điều kiện bề mặt (độ nhám, độ sạch, độ khô,...) của các mặt tiếp 

xúc. 

Em hãy thử nêu các phƣơng án thí nghiệm kiểm chứng, trong đó chỉ thay đổi một 

yếu tố còn các yếu tố khác thì giữ nguyên. 

Kết quả thí nghiệm 
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Các thí nghiệm cho thấy, độ lớn của lực ma sát trƣợt: 

o Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. 

o Tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 

o Phụ thuộc vào vật liệu và tình trãng của hai mặt tiếp xúc. 

4. Thí nghiệm về điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực ( trang 

96 SGK 10 CB)  

Mục đích thí nghiệm 

Tìm hiểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. 

Dụng cụ thí nghiệm 

Thí nghiệm đƣợc bố trí nhƣ hình vật là một chiếc vòng hay miếng bìa cứng và 

nhẹ. Hai ròng rọc có trục quay nằm ngang và song song nhau. 

Ảnh: Thí nghiệm điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực. 

Có nhận xét gì về phƣơng của hai dây khi vật đứng yên? 

Kết quả thí nghiệm 

Thí nghiệm cho thấy, vật đứng yên nếu hai trọng lƣợng P1 và P2 bằng nhau và nếu 

hai dây buộc vào vật nằm yên trên một đƣờng thẳng. Hai dây này cụ thể hóa giá của 

hai vectơ lực 1F  và 2F . 

5. Thí nghiệm về cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song 

(trang 98 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  
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Xác định điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của  ba lực không song 

song. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Vật phẳng, mỏng; hai lực kế; dây rọi; bảng. 

Tiến hành thí nghiệm  

Dùng hai lực kế treo vật phẳng, mỏng có trọng lƣợng P và trọng tâm G đã biết. 

Hai lực kế cho biết độ lớn của hai lực căng, còn hai dây cho biết giá của hai lực đó 

(Hình). 

Dùng một dây rọi đi qua trọng tâm để cụ thể hóa giá của trọng lực. 

Ảnh: Thí nghiệm về điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của ba lực. 

Có nhận xét gì về giá của ba lực? 

Kết quả thí nghiệm  

 Thí nghiệm cho thấy, giá của ba lực cùng nằm trên một mặt phẳng. 

 Dùng một cái bảng để cụ thể hóa mặt phẳng và vẽ trên bảng ba đƣờng thẳng 

biểu diễn giá của ba lực. Ta nhận thấy, ba giá đồng quy tại một điểm. 

6. Thí nghiệm về cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực (trang 

101 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

 Xác định điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định. 

 Tìm hiểu khái niệm momen lực. 
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Dụng cụ thí nghiệm  

Một đĩa tròn trên có các lỗ để treo vật, một số quả cân có khối lƣợng khác nhau. 

Tiến hành thí nghiệm  

Dùng một đĩa tròn có trục quay đi qua tâm O, trên mặt đĩa có những lỗ dùng để 

treo những quả cân. Tác dụng vào đĩa hai lực 1F  và 2F  nằm trong mặt phẳng của đĩa, 

sao cho đĩa vẫn đứng yên. 

Kết quả thí nghiệm  

Ta có thể giải thích trạng thái cân bằng của đĩa nhƣ sau: nếu không có lực 2F thì lực 

1F  sẽ làm cho đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. Ngƣợc lại, nếu không có lực 1F thì lực 

2F  sẽ làm cho đĩa quay theo ngƣợc chiều kim đồng hồ. Sở dĩ đĩa đứng yên là vì tác 

dụng làm quay của lực 1F  cân bằng với tác dụng làm quay của lực 2F . 

7. Thí nghiệm quy tắc hợp lực song song cùng chiều (trang 104 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Tìm hợp lực của hai lực song song cùng chiều. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Một thƣớc dài, cứng, nhẹ; một số quả cân; lực kế. 

Tiến hành thí nghiệm 
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Dùng một thƣớc dài, cứng và nhẹ, có trọng tâm tại O và dùng một lực kế móc 

vào một lỗ nhỏ tại O để treo thƣớc lên. Điều chỉnh sao cho thƣớc nằm ngang nhờ 

miếng chất dẻo gắn ở một đầu của thƣớc. 

Sau đó treo hai chùm quả cân có trọng lƣợng 
1P và 

2P khác nhau vào hai phía của 

thƣớc, rồi thay đổi khoảng cách  
1d  và 

2d từ hai điểm treo 
1O , 2O  đến O để cho thƣớc 

nằm ngang.  

C1.  Lực kế chỉ giá trị F bằng bao nhiêu? Chứng minh rằng có thể tìm đƣợc tỉ số 

1 2

2 1

P d

P d
  (cho bởi thí nghiệm) bằng cách vận dụng quy tắc momen lực đối với trục quay 

O. 

Bây giờ nếu ta tháo hai chùm quả cân đem treo chung vào trọng tâm O của thƣớc 

thì thấy thƣớc vẫn nằm ngang và lực kế vẫn chỉ giá trị 1 2F P P   nhƣ trƣớc (Hình 

19.2). Vậy trọng lực 1 2P P P   đặt tại điểm O của thƣớc là hợp lực của hai lực 1P   và 

2P  đặt tại hai điểm 1O  và 2O   

C2. Coi thƣớc là một đoạn thẳng nằm ngang. Hãy biểu diễn các vectơ lực 1P , 2P  và 

hợp lực P  của chúng. 

Ảnh: Thí nghiệm quy tắc hợp lực song song cùng chiều 

Kết quả thí nghiệm 
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Hợp lực F   của hai lực song song cùng chiều 1 2,F F   là một lực có: 

o Điểm đặt đƣợc xác định bằng công thức 1 2

2 1

F d

F d
   

o Phƣơng song song với hai lực thành phần. 

o Cùng chiều với hai lực thành phần. 

o Độ lớn 1 2F F F   . 

8. Thí nghiệm về tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục 

(trang 112 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Tìm hiểu tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Một ròng rọc có dạng một đĩa phẳng tròn có khối lƣợng không đáng kể, một sợi 

dây không dãn khối lƣợng không đáng kể, 2 vật nặng có khối lƣợng khác nhau 

 1 2P P . 

Tiến hành thí nghiệm  

Ảnh: Thí nghiệm về tác dụng của momen lực 

Giữ vật 1 ở độ cao h so với sàn rồi thả nhẹ. 

Kết quả thí nghiệm  
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Ta thấy hai vật chuyển động nhanh dần, còn ròng rọc thì quay nhanh dần. 

Ta giải thích hiện tƣợng này nhƣ thế nào? 

Vì hai vật có trọng lƣợng khác nhau  1 2P P  nên hai nhánh dây tác dụng vào 

ròng rọc hai lực căng khác nhau  1 2T T . Nếu chọn chiều quay của ròng rọc làm chiều 

dƣơng thì momen của lực 1T   có giá trị dƣơng, còn momen của lực 
2T   có giá trị âm. 

Momen lực toàn phần tác dụng vào ròng rọc là  1 2M T T R   . Momen này khác 

không làm cho ròng rọc quay nhanh dần. 

9. Thí nghiệm về mức quán tính trong chuyển động quay (trang 113 – SGK 10 

CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào những yếu tố 

nào? 

Dụng cụ thí nghiệm  

Một ròng rọc có dạng một đĩa phẳng tròn có khối lƣợng không đáng kể, một sợi 

dây không dãn khối lƣợng không đáng kể, 2 vật nặng có khối lƣợng khác nhau 

 1 2P P . 

Tiến hành thí nghiệm  

Thí nghiệm 1: thay đổi khối lƣợng ròng rọc còn các yếu tố khác thì giữ nguyên. 

Muốn thế, ta chọn một ròng rọc làm bằng vật liệu khác nhƣng có cùng kích thƣớc và 

kiểu dáng rồi lặp lại thí nghiệm nhƣ ở thí nghiệm về tác dụng của momen lực đối với 

một vật quay quanh một trục. 

o Đo thời gian chuyển động của vật 1 cho đến khi chạm sàn (gọi là to). 

o Đo thời gian chuyển động 1t  của vật 1 cho tới khi chạm sàn. So sánh 1t

với ot rồi rút ra kết luận về mức quán tính của vật. 
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Thí nghiệm 2: Thay đổi sự phân bố khối lƣợng của ròng rọc đối với trục quay. 

Muốn thế ta chọn ròng rọc khác có cùng bán kính, cùng khối lƣợng nhƣng phân bố 

chủ yếu ở vành ngoài. Lặp lại thí nghiệm nhƣ ở thí nghiệm về tác dụng của momen lực 

đối với một vật quay quanh một trục. 

 

Đo thời gian chuyển động 2t  của vật 1 cho tới khi chạm sàn. So sánh 2t với ot rồi 

rút ra kết luận về mức quán tính của vật. 

Kết quả thí nghiệm  

Khối lƣợng của vật càng lớn và đƣợc phân bố càng xa trục quay thì momen quán 

tính càng lớn và ngƣợc lại. 

10. Thí nghiệm định luật Bôi - lơ - Ma-ri-ốt (trang 157 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Khảo sát mối liên hệ giữa áp suất vào thể tích của một lƣợng khí xác định trong 

quá trình đẳng nhiệt. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Một xilanh có vạch chia để đo thể tích, bên trong có một pittong, đầu trên có gắn 

một áp kế để đo áp suất của khí trong xilanh. 
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Ảnh: Thí nghiệm quá trình đẳng nhiệt 

Tiến hành thí nghiệm  

Di chuyển pittong lên xuống, đọc các giá trị thể tích và áp suất tƣơng ứng và ghi 

vào bảng dƣới.  

Tính các tích số pV tƣơng ứng ở các lần đo. 

Thể tích V (cm
3
) Áp suất p (10

5
 Pa) pV 

20 1,00  

10 2,00  

40 0,50  

30 0,67  

Kết quả thí nghiệm 

Nếu 
1

p
V

 thì pV = hằng số 

Vậy trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với 

thể tích. 

11. Thí nghiệm định luật Sác-lơ (trang 160 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Khảo sát sự phụ thuộc của áp suất vào nhiệt độ của một khối khí xác định trong 

quá trình đẳng tích. 
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Dụng cụ thí nghiệm 

Một xilanh có vạch chia để đo thể tích, bên trong có một pittong, đầu trên có gắn 

một áp kế để đo áp suất của khí trong xilanh. 

Một ấm điện đun nƣớc, hoặc một cốc nƣớc nóng. 

Ảnh: Thí nghiệm quá trình đẳng tích 

Tiến hành thí nghiệm  

 Cố định vị trí pittong để giữ cho thể tích khí trong xilanh không đổi. 

 Dùng nƣớc nóng trong bình để thay đổi nhiệt độ khí trong xilanh. Sự thay đổi 

áp suất khí trong xilanh đƣợc đo bằng áp kế. 

 Đọc và ghi nhận các cặp giá trị nhiệt độ và áp suất  và ghi nhận vào bảng 

p (10
5
 Pa) T (K) p

T
 

1,00 301  

1,10 331  

1,20 350  

1,25 365  

Tính các giá trị 
p

T
ở bảng trên. Từ đó rút ra mối liên hệ giữa p và T trong quá 

trình đẳng tích. 

Kết quả thí nghiệm  
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Trong quá trình đẳng tích của một lƣợng khí xác định, áp suất tỉ lệ thuận với 

nhiệt độ tuyệt đối. 

12. Thí nghiệm về sự nở dài của vật rắn (trang 194 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Xác định hệ số nở dài của thanh đồng. 

Dụng cụ thí nghiệm  

Một thanh đồng, bình nƣớc nóng, đồng hồ micromet, nhiệt kế. 

Tiến hành thí nghiệm  

Đặt một thanh đồng vào trong bình nƣớc, khi tăng dần nhiệt độ của nƣớc từ ot  

đến t  , thanh đồng nở dài ra và đẩy đầu đo của đồng hồ micromet dịch chuyển, làm 

kim đồng hồ nó quay từ từ trên mặt thang đo. 

Ban đầu thanh đồng có nhiệt độ 020ot C  và độ dài 500ol mm . Giá trị độ nở dài 

l  của thanh đồng và độ tăng nhiệt độ ot t t    tƣơng ứng của nó đƣợc ghi trong 

bảng dƣới. 

Nhiệt độ ban đầu: 020ot C  Độ dài ban đầu: 500ol mm  

 ot C   l mm  

o

l

l t






 

30 

40 

50 

60 

70 

0,25 

0,33 

0,41 

0,49 

0,58 

. 

. 

. 

. 

. 
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Tính hệ số 
o

l

l t





  

của mỗi lần đo ghi trong bảng trên. Xác định gía trị trung 

bình của hệ số   . 

Với sai số khoảng 5%, nhận xét xem hệ số   có giá trị không đổi hay thay đổi? 

Kết quả thí nghiệm  

Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ số nở dài của đồng có giá trị không đổi. 

13. Thí nghiệm về sự nóng chảy của kim loại (trang 204 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Khảo sát sự nóng chảy của kim loại (thiếc). 

Dụng cụ thí nghiệm  

Tiến hành thí nghiệm  

Đun nóng chảy thiếc (kim loại). Theo dõi, ghi và vẽ đƣờng biểu diễn sự biến 

thiên nhiệt độ của thiếc theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng, ta 

thu đƣợc đồ thị nhƣ Hình 38.2 (SGK trang 204). 

Dựa vào đồ thị trên hình 38.2, hãy mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong 

quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc. 

Kết quả thí nghiệm  

Làm thí nghiệm khảo sát quá trình đông đặc và nóng chảy đối với nhiều chất rắn 

kết tinh khác nhƣ đồng, nhôm, sắt,… ngƣời ta đi đến kết luận: Mỗi chất rắn kết tinh 

(ứng với một cấu trúc tinh thể) có một nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi 

áp suất cho trƣớc. 

14. Thí nghiệm về sự sôi (trang 208 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Xác định nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. 

Dụng cụ thí nghiệm  
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Một số chất lỏng: rƣợu, nƣớc, xăng, dầu hỏa. 

Tiến hành thí nghiệm  

Đun sôi các chất lỏng trên và ghi vào bảng dƣới. 

Kết quả thí nghiệm  

Thí nghiệm làm thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau, ta nhận thấy: 

Chất lỏng 
st  (

o
C) 

Rƣợu 

Nƣớc 

Xăng 

Dầu hỏa 

78,3 

100 

80,2 

290 

Dƣới áp suất chuẩn, một số chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi. 

B. Thí nghiệm kiểm chứng – minh họa 

1. Thí nghiệm kiểm chứng chuyển động của vật bị ném (trang 87 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng: thời gian của vật chuyển động bị ném ngang bằng thời gian rơi tự 

do từ cùng một độ cao. 

Dụng cụ thí nghiệm 

Dụng cụ thí nghiệm đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ. 

Tiến hành thí nghiệm 

Khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự do.  

Kết quả thí nghiệm 
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Cả hai bi A và bi B đều chạm đất cùng một lúc. 

Hình: Bi B được thanh thép đàn hồi ép vào vật đỡ. Khi dùng búa đập vào thanh 

thép. Thanh thép gạt bi A rời vật khỏi vật đỡ, đồng thời không ép vào bi B nữa 

làm bi B rơi. 

Hình: ảnh (đã được xử lí) của hai bi A và B đang chuyển động, ta thấy hai bi 

luôn ở cùng một độ cao. 

2. Thí nghiệm xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực 

nghiệm (trang 97 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Minh họa cho điều kiện cân bằng của các lực dƣới tác dụng của hai lực. 

Dụng cụ thí nghiệm 

Một số vật phẳng, mỏng; lực kế, thƣớc thẳng, bút đánh dấu. 
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Tiến hành thí nghiệm  

Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo nó lên. Vật đứng yên dƣới tác 

dụng của hai lực cân bằng: trọng lực của vật đặt tại trọng tâm và lực căng dây đặt tại 

điểm A. Do đó, trọng tâm của vật phải nằm trên đƣờng kéo dài của dây treo, tức là 

đƣờng AB trên vật. Sau đó, buộc dây vào một điểm khác C ở mép vật rồi treo vật lên. 

Khi ấy trọng tâm phải nằm trên đƣờng CD. 

Kết quả thí nghiệm  

Nhƣ vậy, trọng tâm G là giao điểm của hai đƣờng thẳng AB và CD. Thí nghiệm còn 

cho thấy, trọng tâm G của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở 

tâm đối xứng của vật.  

 

3. Thí nghiệm của Galilei ở pháp nghiêng thành Pisa (trang 25 – SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm 

Minh họa cho qui luật rơi tự do. 

Dụng cụ thí nghiệm 

Một số quả tạ có khối lƣợng khác nhau. 
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Tiến hành thí nghiệm 

Ông thả những quả tạ nặng khác nhau rơi đồng thời từ tầng cao của tòa tháp 

nghiêng ở thành phố Pisa(Italia) xuống. 

Kết quả thí nghiệm 

Các quả tạ rơi đến mặt đất gần nhƣ cùng một lúc. Nếu phân tích kĩ thí nghiệm 

Galilei sẽ thấy: trọng lƣợng của các quả tạ nặng rất lớn so với sức cản của không khí 

tác dụng lên chúng. Do đó, ta có thể bỏ qua sức cản này và coi sự rơi của các quả tạ 

nhƣ là sự rơi tự do. 

4. Thí nghiệm minh họa biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn hồi (trang 189 

– SGK 10 CB) 

Mục đích thí nghiệm  

Thí nghiệm minh họa cho trƣờng hợp biến dạng đàn hồi và biến dạng không đàn 

hồi. 

Dụng cụ thí nghiệm  

 Lò xo nhỏ trong bút bi. 

 Kìm.  

Tiến hành thí nghiệm  

Dùng kìm kéo dãn một lò xo nhỏ (lấy trong ruột bút bi), rồi buông ra: 
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 Lần đầu kéo nhẹ để lò xo dãn ít; 

 Lần sau kéo mạnh để lò xo dãn dài gấp 2 3  lần độ dài ban đầu.  

Quan sát xem trƣờng hợp nào lò xo biến dạng đàn hồi? 

Kết quả thí nghiệm  

 Trƣờng hợp kéo nhẹ lò xo thì lo xo trở về hình dạng ban đầu đó là biến dạng 

đàn hồi. 

 Trƣờng hợp kéo mạnh lò xo thì lo xo không trở về hình dạng ban đầu đƣợc đó 

là biến dạng không đàn hồi. 

IV.1.1.2. Các thí nghiệm thực hành 

Thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm  

1. Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do. 

Mục đích thí nghiệm 

 Đo đƣợc thời gian rơi t của một vật trên những quãng đƣờng s khác nhau. Vẽ và 

khảo sát đồ thị s ~ t
2
 . Nhận xét về tính chất của chuyển động rơi tự do. 

 Xác định gia tốc rơi tự do. 

Cơ sở lý thuyết 

Khi một vật chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu, thì  

2

2

1
ats    khi vật rơi tự do thì ta có 

2

2

t

s
g   

Đo đƣợc s, t ta sẽ tìm đƣợc gia tốc g ( khoảng từ 9 – 10 m/s
2
) 

Đồ thị s ~ t
2 

 có dạng là một đƣờng thẳng đi qua gốc tọa độ với hệ số góc là   

2
tan

a
  

Dụng cụ thí nghiệm 

Giá đỡ thẳng đứng (xem nhƣ một thƣớc thẳng khoảng 1000mm), có dây rọi. Giá 

này có ba chân, dùng để điều chỉnh sự thăng bằng của giá. 

Trụ sắt non, làm vật rơi tự do. 

Nam châm điện có hộp công tắc dùng để giữ và thả cho vật rơi. 
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Cổng quang điện E. 

Đồng hồ đo thời gian hiện số. 

Thƣớc ba chiều. 

Hộp đở vật rơi (bằng đất sét, hay bằng cát) 

Lắp ráp thí nghiệm 

1.Nam châm điện N lắp trên đỉnh giá đỡ, đƣợc nối qua công tắc vào ổ A của 

đồng hồ đo thời gian. Ổ A vừa cấp điện cho nam châm, vừa nhận tín hiệu từ công tắc 

chuyển về. Cổng E lắp ở dƣới, đƣợc nối với ổ B. Sử dụng MODE đo  A    B, chọn 

thang đo 9,999s. 

2.Quan sát quả dọi, phối hợp điều chỉnh các vít ở chân giá đỡ sao cho quả dọi 

nằm  đúng tâm lỗ tròn T.  Khi vật rơi qua lỗ tròn của cổng quang điện E, chúng cùng 

nằm trên một trục thẳng đứng. Khăn vải bông đƣợc đặt  nằm dƣới  để đỡ vật rơi. 

3. Cho nam châm hút giữ vật rơi. Dùng miếng ke áp sát đáy vật rơi để xác định vị 

trí đầu s0 của vật. Ghi giá trị s0 vào bảng 1. 

4.Nới lỏng vít và dịch cổng quang điện E về phía dƣới cách s0 một khoảng  s = 

50 mm . Nhấn nút RESET trên mặt đồng hồ để đƣa chỉ thị số về giá trị  0000.  

5.Ấn nút trên hộp công tắc để thả vật rơi, rồi  nhả nhanh nút trước khi vật rơi đến 

cổng quang điện E (*) . Ghi thời gian rơi  của vật vào bảng 1. Lặp lại phép đo trên 3 

lần  ghi vào bảng 1. 
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6.Nới lỏng vít hãm và dịch cổng quang điện E về phía dƣới, cách vị trí s0 một 

khoảng s lần lƣợt bằng 200mm; 450 mm; 800 mm. ứng với mỗi giá trị của s, thả vật 

rơi và ghi thời gian t tƣơng ứng vào bảng 1. Lặp lại 3 lần phép đo. 

Kết thúc thí nghiệm : Nhấn khoá K, tắt  điện đồng hồ đo thời gian hiện số. 

Báo cáo thí nghiệm 

Lập bảng lấy giá trị các lần đo t với các s khác nhau ( cho các giá trị s bất kỳ  đo 

đƣợc khoảng thời gian t), lấy khoảng 2 – 3 giá trị của s, mỗi một s đo ba lần t sau đó 

lấy trung bình. 

Nên điều chỉnh làm sao cho s0 = 0 mm ( dùng thƣớc ba chiều). 

            

Lần 

đo 

s (m) 

Thời gian rơi 

t  2t  2

2

t

s
g i   

t

s
vi

2
  

1 2 3 

        

        

        

Vẽ đồ thị :   s ~ t 
2
 ; v ~ t. 

Tìm giá trị trung bình của g và g 

Biểu biễn kết quả của phép đo : ggg 

=…………………….(          ) 

Số liệu tham khảo 
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2. Đo hệ số ma sát 

Mục đích thí nghiệm 

Dùng phƣơng pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát tác dụng vào vật 

chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

Đo hệ số ma sát trƣợt, so sánh với giá trị thu đƣợc trong SGK Lý 10 CB ( trang 

76, bảng 13.1). 

Cơ sở lý thuyết 

Khi một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng với góc α0 nhỏ so với phƣơng nằm 

ngang. 

Khi ta tăng dần độ nghiêng của mặt phẳng α  α0 thì vật chuyển động trƣợt với 

gia tốc a và t – gọi là hệ số ma sát trƣợt : 

a =  g (sin α - tcos α ) 

Bằng cách đo a và α ta tìm đƣợc hệ số ma sát trƣợt :    



cos

tan
g

a
t   

Gia tốc a đƣợc xác định bằng công thức 
2

2

t

s
a   

Dụng cụ thí nghiệm 

Mặt phẳng nghiêng (xem nhƣ thƣớc dài 1000 mm) có gắn thƣớc đo góc và quả 

dọi. 

Nam châm điện gắn ở một đầu Mp nghiêng, có hộp công tắc để giữ và thả vật. 

Giá đở để thay đổi độ cao của mặt phẳng nghiêng nhờ khớp nối. 

Trụ kim loại. 

Máy đo thời gian và 2  cổng quang điện E. 

Thƣớc ba chiều. 
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Lắp ráp thí nghiệm 

 

1.  Đặt máng nghiêng có lắp nam châm điện N và cổng quang điện E lên giá đỡ. 

Nam châm điện N đƣợc lắp ở đầu A của máng nghiêng, nối qua hộp công tắc, và cắm 

vào ổ A của đồng hồ đo thời gian nhờ một phích cắm có 5 chân. Nếu đồng hồ đo thời 

gian đƣợc bật điện, ổ A sẽ cấp điện cho nam châm hoạt động. Cổng quang điện E  nối 

vào ổ B của đồng hồ đo thời gian. 

2. Hạ thấp khớp nối để giảm góc nghiêng , sao cho khi đặt mặt đáy trụ thép lên 

máng, trụ không thể tự trƣợt. Điều chỉnh thăng bằng cho máng nghiêng nhờ các chân 

vít của giá đỡ,  sao cho dây rọi song song với mặt phẳng thƣớc đo góc. 

3. Đặt  mặt đáy trụ thép lên mặt phẳng nghiêng. Tăng dần góc nghiêng α bằng 

cách đẩy từ từ đầu cao của nó, để trụ thép có thể trƣợt trên thanh ngang của giá đỡ. 

Chú ý giữ chắc giá đỡ.  

4. Khi vật bắt đầu trƣợt thì dừng lại, đọc và ghi giá trị  0  vào bảng 1. 

5. Đồng hồ đo thời gian  làm việc ở MODE A B,  thang đo 9,999s. Nhấn khoá 

K để bật điện cho đồng hồ. 

6. Xác định vị trí ban đầu s0 của trụ thép:  Đặt vật trụ kim loại  lên đầu A của 

máng nghiêng, sát  với nam châm, mặt đáy tiếp xúc với mặt phẳng nghiêng. Dùng 

miếng ke áp sát mặt nghiêng, đẩy ke đến vị trí chạm vào trụ kim loại, để xác định vị trí 

đầu s0 của trụ trên thƣớc đo. Ghi giá trị s0 vào bảng 1.                                             

Nới  lỏng vít để dịch chuyển cổng quang điện E đến vị trí cách s0 một khoảng s = 

400mm, rồi vặn chặt vít, cố định vị trí cổng E trên máng nghiêng. 



140 

 

 

 

7. Lặp lại thí nghiệm 3 lần và ghi các giá trị đo đƣợc vào bảng 1. 

Kết thúc thí nghiệm: Tắt điện đồng hồ đo thời gian. 

Báo cáo thí nghiệm 

Lập bảng đo hệ số ma sát  

           α0 = ……………….;      α = …………………. 

           s0 = 0 mm                ;       s = …………………. 

Lần đo T 2

2

t

s
a   




cos
tan

g

a
t   t 

1     

2     

3     

Giá trị trung 

bình 

    

 

 

Viết kết quả đo:  

   ttt   =    …………………….  (          ) 

Số liệu tham khảo 
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3. Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng 

Mục đích 

Khảo sát hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng. 

Đo hệ số căng bề mặt. 

Cơ sở lý thuyết 

Mặt thoáng của chất lỏng luôn có lực căng, theo phƣơng tiếp tuyến với mặt 

thoáng. Những lực căng này làm cho mặt thoáng chất lỏng tại nơi tiếp xúc có xu 

hƣớng co lại đến diện tích nhỏ nhất (lực căng này cũng là một nguyên nhân giải thích 

tại sao nhền nhện nƣớc lại có thể đi trên mặt nƣớc và một vài hiện tƣợng khác …). 

Nhìn chung, lực căng này rất nhỏ N<<1N. 

Có nhiều cách để xác định lực căng bề mặt này. Trong bài này, ta dùng một lực 

kế nhạy ( loại 0,1 N), treo một chiếc vòng bằng nhôm có tính dính ƣớt hoàn toàn đối 

với chất lỏng cần đo. 

Cho chiếc vòng này chạm mặt nƣớc, sau đó ta kéo từ từ chiếc vòng này lên. Khi 

đó, sẽ xuất hiện một lực căng FC của chất lỏng, lực này có cùng phƣơng chiều với 

trọng lực P của chiếc vòng, hai lực này hƣớng xuống. Giá trị cực đại lực F đo đƣợc 

trên lực kế sẽ bằng tổng của hai lực đó : 

F = FC + P 

Giá trị lực căng bề mặt  tác dụng lên một đơn vị dài của chu vi chiếc vòng gọi là 

hệ số căng bề mặt  của chất lỏng. 

Gọi D, d lần lƣợt là đƣờng kính ngoài và đƣờng kính trong của chiếc vòng. 

Ta có : 

                                 
)()( dD

PF

dD

FC










     Đo F, P, D, d ta sẽ xác định 

đƣợc  

Dụng cụ thí nghiệm 

Vòng nhôm có tính dính ƣớt hoàn toàn. 
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Thƣớc kẹp 0  150 mm dùng để xác định đƣờng kính trong, đƣờng kính ngoài 

của chiếc vòng. Độ chia nhỏ nhất của thƣớc kẹp này có thể là 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 

mm. 

 

Lực kế 0,1N có độ chia nhỏ nhất là 0, 001 N. 

Hai cốc nhựa đựng nƣớc có ống cao su nối với nhau. 

Giá treo lực kế. 

Lắp ráp thí nghiệm 

Lấy thƣớc kẹp xác định đƣờng kính trong d và đƣờng kính ngoài D của vòng 

nhôm. ( xác định 3 lần) 

Lau sạch chiếc vòng bằng giấy mềm, móc dây treo vòng vào lực kế 0,1 N. Treo 

lực kế lên thanh ngang để đo trọng lƣợng P của vòng ( đo khoảng 3 lần giá trị của P). 

Đổ vào hai cốc nƣớc khoảng 50 – 60% dung tích mỗi cốc. Để hai cốc ngang bằng 

nhau, cho mực nƣớc trong hai cốc không chêch lệch nhau nhiều.  

Đặt vòng nhôm ( cốc A)vào một cốc sao cho khoảng 50% vòng nhôm nhúng vào 

trong nƣớc. Cốc còn lại ( cốc B) đặt sao cho lƣợng nƣớc trong cốc kia chảy qua ( mực 

nƣớc trong cốc đựng vòng nhôm hạ thấp xuống ). Có thể đặt cốc đựng vòng nhôm lên 

cao hơn cốc kia. 
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Chú ý mực nƣớc trong cốc A và giá trị của lực kế. Giá trị cực đại của lực kế 

chính là lực F cần tìm ( ghi giá trị của lực F này vào bảng) 

Lặp lại các bƣớc 3, 4, 5 thêm hai lần nữa. 

Kết thúc thí nghiệm: lau sạch vòng nhôm, tháo các dụng cụ và vệ sinh nơi thực 

hành. 

Báo cáo thí nghiệm 

Bảng lực căng mặt ngòai của chất lỏng 

Độ chia nhỏ nhất của lực kế : 0, 001N 

Lần đo 
P 

(N) 

F 

(N) 

FC = F  - P 

(N) 

FC 

(N) 

1     

2     

3     

Giá trị trung 

bình 
    

Bảng đo đƣờng kính của vòng nhôm: 

Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp : 0, 05 mm 

Lần đo 
D 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

d 

(mm) 

1     

2     

3     

Giá trị trung 

bình 
    

Giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài: 
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)( dD

FC





 =……………..……. 

Tính sai số của phép đo :  
2

minmax 



 =……………… 

Viết kết quả của phép đo:    =……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liệu tham khảo 

Độ chia nhỏ nhất của lực kế : 0, 001N 

Lần đo 
P 

(mN) 

F 

(mN) 

FC = F  - P 

(mN) 

FC 

(mN) 

1 30.00 49.00 19.00 0.17 

2 30.00 49.50 19.50 0.33 

3 30.00 49.00 19.00 0.17 

Giá trị trung 

bình 
30.00 49.17 19.17 0.33 
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Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp : 0, 05 mm 

Lần đo 
D 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

d 

(mm) 

1 41.750 0.020 39.00 0.05 

2 41.800 0.030 39.10 0.05 

3 41.750 0.020 39.05 0.05 

Giá trị trung 

bình 
41.770 0.023 39.05 0.05 

 

Giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài: 

)( dD

FC





 =     75,50.10
-3

 N/m 

Tính sai số của phép đo :  
2

minmax 



 =  0,94. 10

-3
 N/m  

Viết kết quả của phép đo:    =   75,50.10
-3

 ± 0,94. 10
-3

 N/m 

IV.1.2. Thí nghiệm trong sách giáo khoa 10 nâng cao 

IV.1.2.1. Thí nghiệm biểu diễn vật lý: Giáo viên tiến hành thí nghiệm, tác động lên 

các đối tƣợng vật lý nhằm thông qua đó trình bày lại cho học sinh phƣơng pháp nghiên 

cứu và những kết quả nghiên cứu đối tƣợng vật lý. Học sinh chủ yếu theo dõi để hiểu 

tiến trình thí nghiệm, kết quả thí nghiệm, những kết luận tổng quát rút ra từ những kết 

quả đó và có tham gia với một mức độ nhất định vào thí nghiệm dƣới sự hƣớng dẫn 

của giáo viên. 

Các loại thí nghiệm biểu diễn: 

1. Thí nghiệm vật lý mở đầu: Là những thí nghiệm đơn giản về dụng cụ và về quá 

trình thực hiện. Chúng chỉ chiếm khoảng từ 5 đến 10 phút vào đầu tiết học. Mục đích 

của loại thí nghiệm này là tạo ra một hiện tƣợng vật lý. Từ đó đặt ra trƣớc học sinh 
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một vấn đề cần nghiên cứu, cần giải quyết trong tiết học. Một mục đích khác của thí 

nghiệm này là nhằm kích thích học sinh hứng thú giải quyết vấn đề. Vì vậy ngƣời ta 

thƣờng dùng thí nghiệm này để tạo ra tình huống có vấn đề cho học sinh. 

Thí nghiệm 1: Ống Niu-tơn (trang 29 - SGK10NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Tại sao hai vật có khối lƣợng nhƣ nhau lại rơi xuống cùng một lúc? 

Từ đó tìm hiểu đặc điểm của sự rơi tự do. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Một ống Niutơn: Ống thủy tinh kín bên trong có chứa một viên bi chì và một cái 

lông chim. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Ban đầu cho viên bi và lông chim rơi ở trong ống còn đầy không khí. 

Sau đó hút hết không khí trong ổn ra, rồi cho hai vật nói trên rơi. 

 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi hai vật rơi trong ống thủy tinh chứa không khí thì hòn bi rơi nhanh hơn cái 

lông chim. 

Khi hai vật rơi trong ống đã rút hết không khí thì chúng rơi nhanh nhƣ nhau. 

⟹ Khi không có lực cản của không khí, các vật có hình dạng và khối lƣợng khác 

nhau đều rơi nhƣ nhau. Và sự rơi khi chỉ chịu tác dụng của trọng lực gọi là rơi tự do. 
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Thí nghiệm 2: Thí nghiệm Ga-li-lê (trang 64 - SGK10NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: không có lực nào tác dụng lên hòn bi mà tại sao nó tiếp tục chuyển 

động? Từ đó đƣa đến nội dung định luật 1 Niu-tơn. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Hai máng nghiêng trơn, nhẵn. 

2. Một hòn bi. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Thả cho hòn bi lăn xuống trên máng nghiêng 1. 

Giảm dần góc nghiêng của máng 2. 

 

 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Sau khi hòn bi lăn hết máng nghiêng 1, nó tiếp tục lăn ngƣợc lên máng nghiêng 2 

đến một độ cao gần bằng độ cao ban đầu. Khi giảm bớt góc nghiêng của máng 2 thì 

hòn bi lăn trên máng 2 đƣợc một đoạn đƣờng dài hơn. Suy đoán là máng 2 rất nhẵn và 

nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn với vận tốc không đổi mãi mãi. 

Từ kết quả trên cho thấy: Nếu loại trừ đƣợc tác dụng cơ học lên một vật thì vật sẽ 

chuyển động thằng đều với vận tốc vốn có của nó. 

Thí nghiệm 3: Lực tác dụng và gia tốc của xe (trang 67 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 
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Đặt vấn đề: Gia tốc của xe phụ thuộc nhƣ thế nào vào lực tác dụng?  

Từ đó khảo sát sự phụ thuộc của vectơ gia tốc của vật vào vectơ lực tác dụng lên 

vật và khối lƣợng của vật. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Một chiếc xe mô hình. 

III. Các bước tiến hành và kết quả thí nghiệm 

Đặt chiếc xe trên sàn nhà nhẵn. 

Đẩy (hoặc kéo) xe về một phía nào thì chiếc xe chuyển động nhanh dần về phía 

đó. Vậy vectơ gia tốc và vectơ lực có cùng hƣớng với nhau. 

 

Càng đẩy mạnh (lực càng lớn) thì xe tăng tốc càng nhanh (gia tốc càng lớn). 

Vẫn đẩy mạnh nhƣ trƣớc, nhƣng nếu đặt thêm hàng lên xe (khối lƣợng xe tăng) 

thì xe tăng tốc ít hơn (gia tốc nhỏ hơn). 

Vậy vectơ gia tốc của vật vào vectơ lực tác dụng lên vật và khối lƣợng của vật. 

Thí nghiệm 4: Ví dụ 1 (trang 71 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề để đi đến nhận biết sự xuất hiện của lực tác dụng và phản lực. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Giày trƣợt. 

III. Tiến hành thí nghiệm 
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Hai bạn đi giày trƣợt, một bạn đứng yên, một bạn trƣợt từ phía sau đến dùng tay 

để đẩy bạn đứng yên. 

 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Bạn A đứng yên do lực đẩy nên tiến về phía trƣớc. Bạn B phía sau (bạn tác dụng 

lực đẩy) bị lùi về phía sau. Nhƣ vậy khi B tác dụng lên A một lực thì A cũng tác dụng 

lên B một lực.  

Thí nghiệm 5: Tương tác giữa nam châm và sắt non (trang 71 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Ta đã biết nam châm hút sắt, nhƣng tại sao thanh nam châm không 

đứng yên và chỉ thanh sắt dịch chuyển lại gần nam châm? Có lực nào làm cho nam 

châm dịch chuyển lại gần sắt? Lực làm nam châm dịch chuyển lại gần sắt và lực làm 

cho sắt dịch chuyển lại gần nam châm có quan hệ nhƣ thế nào với nhau? Từ đó dẫn 

đến nhận biết sự xuất hiện của lực tác dụng và phản lực. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một thanh sắt non. 

2. Một thanh nam châm. 

3. Dây treo. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Treo thanh nam châm và sắt non lên như hình vẽ  
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Quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Nam châm và thanh sắt đều bị dịch chuyển những đoạn bằng nhau. Nam châm 

tác dụng lên thanh sắt một lực hút thì thanh sắt cũng tác dụng lên nam châm lực hút.  

Thí nghiệm 6: Lực đàn hồi  ở thanh bị biến dạng (trang 85 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: khi bị kéo dãn hoặc nén lại, lò xo tăng hoặc giảm chiều dài. Khi đặt 

quả cân lên thì thanh cao su bị cong... Nhƣng khi thả tay khỏi lò xo, bỏ quả cân ra thì 

các vật đó lại trở lại hình dạng ban đầu. Vậy lực nào đã xuất hiện làm cho các vật bị 

biến dạng trở lại hình dạng ban đầu? Từ đó đƣa đến nhận biết sự xuất hiện của lực đàn 

hồi. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một cái lò xo. 

1. Một thanh cao su. 

2. Một quả cân. 

3. Một cánh cung. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Dùng hai tay kéo dãn, sau đó nén lò xo lại, cảm nhận lực tác dụng vào đầu ngón 

tay khi đó. Sau đó thả hai tay ra và quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

Đặt thanh cao su lên hai giá đỡ và đặt quả cân lên thanh cao su. Sau đó lấy quả 

cân ra và quan sát hiện tƣợng xảy ra. 
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Kéo cong cánh cung, cảm nhận lực tác dụng vào tay khi đó. Sau đó thả tay ra và 

quan sát hiện tƣợng xảy ra.  

 

 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi bị ném, chiều dài lò xo ngắn lại, ta cảm giác có lực tác dụng vào đầu ngón 

tay đẩy tay ra. Khi bị kéo dãn, lò xo dài ra, ta cảm giác có lực tác dụng vào tay kéo hai 

tay lại. Khi bỏ tay ra thì lò xo trở về hình dạng ban đầu. 

Khi bỏ quả cân lên thì thanh cao su bị võng xuống. Khi nhấc quả cầu ra thì thanh 

cao su trở về hình dạng ban đầu. 

Kéo cong cánh cung thì cánh cung sẽ bị cong. Khi đó cảm giác có một lực tác 

dụng lên tay ta chống lại tác dụng làm cong cánh cung. Khi thả tay ra, cánh cung lại 

trở về hình dạng ban đầu. 

Nhƣ vậy, khi lò xo, thanh cao su, cánh cung bị biến dạng thì xuất hiện một lực 

đàn hồi có xu hƣớng chống lại nguyên nhân biến dạng.  

Thí nghiệm 7: Tác dụng của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định (trang 

132 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Từ hiện tƣợng quan sát đƣợc trong thí nghiệm đƣa ra vấn đề: Phải tác 

dụng lực có đặc điểm nhƣ thế nào để làm quay một vật rắn có trục quay cố định?  
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II. Tiến hành thí nghiệm 

Lấy tay đẩy cửa theo những chiều khác nhau với những lực có cùng độ lớn nhƣ 

hình vẽ: 

  

Đẩy cửa bằng những lực vuông góc với cánh cửa với các độ lớn khác nhau. 

Đẩy cửa bằng những lực có cùng độ lớn và vuông góc với cánh cửa, nhƣng có 

khoảng cách từ giá của lực đến trục quay khác nhau. 

Nhận xét tác dụng làm quay cánh cửa của các lực trên. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Các lực có giá song song hoặc cắt trục quay thì không có tác dụng làm quay cánh 

cửa. 

Các lực có phƣơng vuông góc với cánh cửa và có giá càng xa trục quay thì có tác 

dụng làm quay cánh cửa càng mạnh. 

Kết luận: tác dụng làm quay của một lực lên một vật rắn có trục quay cố định 

không những phụ thuộc vào độ lớn của lực mà cón phụ thuộc vào khoảng cách từ trục 

quay tới giá của lực. 

Thí nghiệm 8: Người bắn cung (trang 164 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Khi cánh cung bị uốn cong, có năng lƣợng nào đã đƣợc dự trữ để đẩy 

cánh cung đi? Cung bị uốn cong càng nhiều thì tên bay đi càng xa. Vậy năng lƣợng dự 

trữ để đẩy cung đi có mối liên hệ gì với độ biến dạng của cung? Từ đó nhận biết sự có 

mặt của thế năng đàn hồi. 
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II. Dụng cụ thí nghiệm 

Cung tên tự chế đơn giản. 

III. Tiến hành thí nghiệm  

Dƣơng cung bắn với các mức độ uốn cong của cánh cung khác nhau. 

Quan sát và nhận xét về độ bay xa của cánh cung với độ uốn cong của cánh cung. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi cánh cung bị biến dạng đã có một năng lƣợng dự trữ có thể thực hiện công 

đƣa mũi tên chuyển động và bay đi. Năng lƣợng này là thế năng. 

Cánh cung càng bị biến dạng nhiều thì mũi tên bay càng xa. Vậy, thế năng phụ 

thuộc vào độ biến dạng của cánh cung so với lúc chƣa bị biến dạng. 

Thí nghiệm 9: Giọt nước và giọt thủy ngân trên tấm kính (trang 263 – SGK 10 

NC) 

 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Tại sao giọt nƣớc lan ra còn giọt thủy ngân thu lại dạng hình cầu trên 

tấm thủy tinh? Từ đó đƣa đến khái niệm về hiện tƣợng dính ƣớt và hiện tƣợng không 

dính ƣớt. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Nƣớc, thủy tinh, dụng cụ nhỏ giọt, một tấm thủy tinh. 

III. Tiến hành thí nghiệm  

Nhỏ một giọt nƣớc và một giọt thủy ngân lên một tấm thủy tinh sạch. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Giọt nƣớc chảy lan ra, đây là hiện tƣợng nƣớc dính ƣớt thủy tinh. 

Giọt thủy ngân thu lại dạng hình cầu, đây là hiện tƣợng thủy ngân không dính 

ƣớt thủy tinh. 
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Thí nghiệm 10: Hiện tượng mao dẫn trong ống thủy tinh có bán kính nhỏ (trang 

264 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: Tại sao khi lấy những ống thủy tinh hở hai đầu, có bán kính trong 

nhỏ nhúng thẳng đứng vào trong một chậu nƣớc. Thông thƣờng ta nghĩ mực nƣớc 

trong ống và trong chậu phải bằng nhau theo quy tắc bình thông nhau nhƣng tại sao lại 

thấy sự chênh lệch mực nƣớc trong ống và trong chậu? Từ đó đi đến tìm hiểu khái 

niệm và giải thích hiện tƣợng mao dẫn trong ống thủy tinh có bán kính trong nhỏ. 

II. Dụng cụ thí nghiệm  

1. Các ống thủy tinh hở hai đầu có bán kính trong nhỏ và khác nhau. 

2. Thủy ngân. 

3. Nƣớc. 

4. Các cốc đựng dung dịch. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Đổ nƣớc và thủy ngân vào hai cốc.  

Lấy hai ống thủy tinh có tiết diện khác nhau nhúng thẳng đứng vào cốc đựng 

nƣớc. Quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

 

Làm tƣơng tự đối với cốc đựng thủy ngân. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Trong cốc nƣớc, mực nƣớc trong ống cao hơn mực nƣớc trong cốc, ống càng nhỏ 

thì mực nƣớc càng cao. 
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Trong cốc đựng thủy ngân, mực thủy ngân trong ống thấp hơn mực thủy ngân 

trong cốc, ống càng nhỏ thì mực thủy ngân càng thấp. 

Thí nghiệm 11: Hiện tượng mao dẫn ở hai ống tấm thủy tinh đặt song song (trang 

265 – SGK10NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đặt vấn đề: tại sao nƣớc dâng lên trong khe hẹp? Từ đó đi đến khái niệm mao 

dẫn. 

II. Dụng cụ thí nghiệm  

1. Nƣớc. 

2. Chậu đựng nƣớc. 

3. Hai tấm thủy tinh phẳng. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Đổ nƣớc chậu.  

Đặt hai tấm thủy tinh song song vào chậu nƣớc nhƣ hình vẽ: 

 

 Quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Nƣớc nâng lên trong khe giữa hai tấm thủy tinh. 
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Kết luận của các hiện tƣợng trong thí nghiệm 10 và 11 đƣa ra khái niệm: Hiện 

tƣợng mao dẫn là hiện tƣợng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các 

ống có bán kính nhỏ, trong các vách hẹp, khe hẹp, các vật xốp,... so với mực chất lỏng 

ở ngoài. 

2. Thí nghiệm nghiên cứu: Là những thí nghiệm có mức độ và quy mô lớn về thiết bị, 

về hệ thống thao tác và về thời gian. Chúng thƣờng chiếm phần lớn thời gian của tiết 

học trên lớp, hoặc phải tiến hành tại phòng thí nghiệm với các thiết bị đặc biệt. Mục 

đích của thí nghiệm là tác động trực tiếp lên đối tƣợng để nghiên cứu những thuộc tính 

vật lý của chúng hoặc tìm ra những quy luật vật lý. Vì thế đặc điểm của loại thí 

nghiệm này là loại thí nghiệm định lƣợng, tức là phải dựa trên một số tƣơng đối lớn 

các kết quả thu đƣợc từ thí nghiệm mới có thể xử lý chúng. Thí nghiệm này gồn hai 

loại: 

a. Thí nghiệm khảo sát: Là loại thí nghiệm đƣợc tiến hành theo con đƣờng quy nạp. 

Từ những kết quả của nhiều lần thí nghiệm, trong cùng những điều kiện nhất định mà 

khái quát thành một kết luận chung cho các hiện tƣợng cùng loại.  

Thí nghiệm 1: Chuyển động của bọt không khí (trang 15 – SGK10NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát chuyển động của bọt khí bằng cách đo quãng đƣờng mà bọt khí di 

chuyển đƣợc trong những khoảng thời gian bằng nhau.  

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một ống thủy tinh. 

2. Một mặt phẳng nghiêng. 

3. Một thƣớc thẳng. 

4. Một đồng hồ đo thời gian. 

III. Tiến hành thí nghiệm 
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 Đổ nƣớc vào gần đầy ống thủy tinh, để chừa một đoạn nhỏ cỡ 0.5 cm.  

 Bịt kín ống rồi đặt ngƣợc ống lên một mặt phẳng nghiêng. 

 Gắn chặt thƣớc thẳng vào mặt phẳng nghiêng. 

 Bọt không khí chuyển động từ từ lên phía trên. 

 Đo quãng đƣờng mà bọt khí đi đƣợc khi thời gian là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 s. 

 Điền các kết quả đo đƣợc vào bảng số liệu. 

t 

(s) 

0 2 4 6 8 1

0 

1

2 

1

4 

x 

(cm) 

        

IV. Kết quả thí nghiệm 

Bọt khí thực hiện đƣợc những độ dời bằng nhau trong cùng một khoảng thời 

gian. Nhƣ vậy, chuyển động của bọt khí là chuyển động thẳng đều. 

Thí nghiệm 2: Khảo sát đặc tính của chuyển động rơi tự do (trang 30 – SGK 10 

NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát các đặc tính của chuyển động rơi tự do.  

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Bộ rung đo thời gian. 

2. Quả nặng, dây treo, kẹp. 
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3. Một thƣớc thẳng có GHĐ 30 cm. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

 Gắn vào vật nặng một băng giấy và luồn băng giấy qua khe của một bộ rung đặt 

cố định ở một độ cao xác định. 

 

 Thả vật năng cho rơi tự do đồng thời cho bộ rung hoạt động. 

 Khi vật rơi, bút ở đầu cần rung ghi trên băng giấy những vết nhỏ tại các thời 

điểm liên tiếp cách nhau 0.02 s. 

 Đo khoảng cách giữa các vết tại các thời điểm liên tiếp cách đều nhau. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khoảng cách mà vật rơi đƣợc tăng dần trong những khoảng thời gian bằng nhau, 

phù hợp với đặc điểm của chuyển động nhanh dần đều. 

Thí nghiệm 3: Đo gia tốc rơi tự do (trang 30 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Định lƣợng giá trị của gia tốc rơi tự do.  

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Đồng hồ đo thời gian hiện số. 

Dụng cụ đo gia tốc rơi tự do nhƣ hình vẽ: 
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Nam châm điện N đƣợc lắp ở đỉnh giá đỡ. 

Cổng quang điện Q đƣợc lắp ở dƣới, cách N một khoảng s = 0,6 m. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Chỉnh các vít chân đế và quan sát quả dọi D sao cho hai lỗ tròn của Q, N đồng 

trục. 

Đặt vật rơi (trụ kim loại) dính vào chân nam châm điện N. 

Nhấn nút công tắc R cho trụ rơi, đồng thời khởi động đồng hồ đo. 

Đọc kết quả thời gian rơi trên đồng hồ. 

Lặp lại thao tác với các khoảng cách s là 0.2; 033; 0.4; 0.5; 0.6 m. 

Đo thời gian rơi tƣơng ứng với các khoảng cách s khác nhau và lập bảng số liệu 

thích hợp. 

Ghi số liệu vào bảng: 

s (m)    

t (s)    

g (m/s
2
)    

Tính giá trị của gia tốc rơi tự do theo công thức:   
  

  
 

IV. Kết quả thí nghiệm 
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Gia tốc trong chuyển động rơi tự do là không đổi và xấp xỉ bằng 9.8 m/s
2
. 

Thí nghiệm 4: Tổng hợp lực (trang 60 –SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát để tìm ra quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy thành một lực. 

II. Dụng cụ thí nghiệm: 

1. Một tấm bảng thằng đứng. 

2. Hai lực kế. 

3. Một sợi dây cao su. 

4. Hai sợi dây nhẹ, không co giãn. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Nối hai sợi dây nhẹ, không co giãn vào một đầu của dây cao su. Đầu kia của dây 

cao su đƣợc giữ cố định. Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ: 

 

Dƣới tác dụng của hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗, sợi dây cao su bị căng ra và có một vị trí AO 

xác định. Hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ có giá cắt nhau tại điểm O. Đây là hai lực đồng quy. Ghi lại 

vị trí của dây cao su và các vectơ lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ (theo một tỉ lệ xích nhất định). Sau đó 

thay hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ bằng một lực duy nhất    và bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ sau: 
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Điều chỉnh    sao cho dây cao su trở lại đúng vị trí AO. Ghi lai vectơ    theo cùng 

tỉ lệ xích nhƣ   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗  

IV. Kết quả thí nghiệm 

Lực    gây ra tác dụng đối với sợi dây cao su giống hệt   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗. Vậy    là hợp 

lực của   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗. 

Nối ngọn của    với ngọn của   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗, ta nhận thấy OF1FF2 là một hình bình 

hành. 

Thí nghiệm 5: Tương tác giữa hai lò xo đứng yên (trang 72 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát đặc điểm của lực tƣơng tác giữa hai lò xo đứng yên. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Hai lực kế. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Đặt hai lực kế nằm ngang. Móc hai đầu của hai lực kế lại với nhau. Dùng tay kéo 

đầu của lực kế nhƣ hình vẽ: 

 

Đọc số đo trên hai lực kế và so sánh hai số đo này với nhau. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Lực do lực kế A tác dụng lên lực kế B và lực do lực kế B tác dụng lên lực kế A là 

hai lực cùng phƣơng, ngƣợc chiều và cùng độ lớn. 

Thí nghiệm 6: Tương tác giữa hai lò xo chuyển động (trang 72 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát lực tƣơng tác giữa hai lò xo chuyển động. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 
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1. Hai lực kế. 

2. Các quả nặng có khối lƣợng bằng nhau. 

3. Một ròng rọc. 

III. Tiến hành thí nghiệm: 

Lắp đặt dụng cụ thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Lần lƣợt làm thí nghiệm với số lƣợng các quả nặng ở hai nhánh ròng rọc khác 

nhau. 

Đọc số chỉ của các lực kế trong mỗi lần thí nghiệm. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Lực do lực kế A tác dụng lên lực kế B và lực do lực kế B tác dụng lên lực kế A là 

hai lực cùng phƣơng, ngƣợc chiều và cùng độn lớn. 

Thí nghiệm 7: Lực đàn hồi  ở lò xo bị kéo hoặc bị nén (trang 85 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát để xác định phƣơng, chiều, điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo. 

II. Dụng cụ thí nghiệm: 

Một lò xo. 

III. Tiến hành thí nghiệm: 
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a) Dùng hai tay kéo hai đầu của lò xo ra. Xét một điểm trên đầu ngón tay, khi tay 

cân bằng, xác định những lực tác dụng lên điểm này. Từ đó đƣa ra nhận xét về 

phƣơng, chiều của lực đàn hồi của lò xo. 

Buông thả tay ra và quan sát hiện tƣợng. 

b) Sau đó dùng hai tay nén hai đầu của lò xo lại. Xét một điểm trên đàu ngón tay, 

khi tay cân bằng, xác định những lực tác dụng lên điểm này. Từ đó đƣa ra nhận xét về 

phƣơng, chiều của lực đàn hồi của lò xo. 

Buông thả tay ra và quan sát hiện tƣợng. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Trong cả hai trƣờng hợp, đều xuất hiện lực do lò xo tác dụng lên tay ta. Lực này 

là lực đàn hồi của lò xo. Nhƣ vậy, lực đàn hồi đặt tại chỗ tiếp xúc giữa tay với lò xo. 

Khi kéo dãn lò xo, lực đàn hồi hƣớng theo trục của lò xo vào phía trong. 

Khi nén lò xo, lực đàn hồi hƣớng theo trục lò xo ra ngoài. 

Vậy : Lực đàn hồi của lò xo ngƣợc với chiều biến dạng của lò xo (chiều biến 

dạng là chiều dịch chuyển tƣơng đối của mỗi đầu lò xo so với đầu kia). 

Thí nghiệm 8: Các lò xo khác nhau cùng chịu tác dụng của một lực (trang 86 – 

SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát sự phụ thuộc của độ cứng của lò xo vào kích thƣớc và chất liệu làm lò 

xo. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Các lò xo có kích thƣớc khác nhau, đƣợc làm từ các vật liệu khác nhau, có 

cùng chiều dài. 
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2. Một thƣớc thẳng. 

3. Các quả nặng có khối lƣợng bằng nhau. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Bố trí thí nghệm nhƣ hình vẽ: 

 

Treo 3 quả nặng có khối lƣợng bằng nhau vào đầu của các lò xo, đầu kia của các 

lò xo đƣợc giữ cố định. Trục của lò xo trùng với phƣơng thẳng đứng. So sánh độ biến 

dạng của các lò xo. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Độ cứng của lò xo phụ thuộc vào kích thƣớc và vật liệu dùng để làm lò xo. 

Thí nghiệm 9: Các lực tác dụng lên vật (trang 89 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát phƣơng, chiều và độ lớn của lực ma sát nghỉ. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một lực kế. 

2. Một vật nặng. 

3. Một sợi dây nhẹ, không co giãn. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  
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Dùng một sợi dây gắn vào một đầu của vật. 

Móc lực kế vào sợi dây. 

Kéo vật bằng một lực nằm ngang. Quan sát hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm. 

Xác định các lực tác dụng lên vật. 

Nhận xét về phƣơng, chiều của lực ma sát nghỉ. 

Xác định độ lớn của lực ma sát nghỉ. 

Tìm độ lớn cực đại của lực ma sát nghỉ. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm: Lúc đầu vật vẫn đứng yên, lực kéo phải đạt 

một giá trị nhất định thì vật mới bắt đầu dịch chuyển. 

Giá của lực ma sát nghỉ luôn nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật. 

Lực ma sát nghỉ luôn ngƣợc chiều với ngoại lực. 

Độ lớn của lực ma sát nghỉ luôn bằng độ lớn của ngoại lực. 

Khi ngoại lực tăng dần thì độ lớn của lực ma sát nghỉ cũng tăng dần đến một giá 

trị cực đại nào đó thì vật bắt đầu chuyển động. 

Thí nghiệm 10: Các lực tác dụng lên vật (trang 90 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát phƣơng, chiều và độ lớn của lực ma sát trƣợt. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một lực kế. 

2. Một vật nặng. 

3. Hai sợi dây nhẹ, không co giãn. 
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4. Một tấm ván mỏng B. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Dùng một sợi dây gắn vào một đầu của vật A. 

Sợi dây còn lại gắn vào đầu của tấm ván B. 

Móc một đầu của lực kế vào sợi dây gắn với vật A, đầu còn lại của lực kế đƣợc 

gắn cố định vào tƣờng. 

Đặt vật A lên trên tấm ván B. 

Dùng tay kéo tấm ván B bằng một lực nằm ngang. 

Quan sát hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm. 

Xác định các lực tác dụng lên vật. 

Nhận xét về phƣơng, chiều của lực ma sát trƣợt. 

Xác định độ lớn của lực ma sát trƣợt. 

Làm thí nghiệm với các vật A có khối lƣợng khác nhau. Nhận xét mối quan hệ 

giữa độ lớn của lực ma sát trƣợt với áp lực tác dụng lên mặt tiếp xúc? 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Hiện tƣợng xảy ra trong thí nghiệm: Khi ta mới kéo, tấm ván B trƣợt trên mặt 

bàn, vật A chuyển động cùng với B, làm cho lò xo của lực kế giãn ra. Khi số chỉ của 

lực kế đạt đến một giá trị nhất định, nếu ta vẫn kéo, tấm ván sẽ trƣợt so với A. Khi đó 

A đứng yên so với mặt bàn và số chỉ của lực kế là không đổi. Số chỉ của lực kế lúc này 

chính là số chỉ của lực ma sát trƣợt giữa A và B. 

Lực ma sát trƣợt tác dụng lên một vật luôn cùng phƣơng và ngƣợc chiều với vận 

tốc tƣơng đối của vật ấy đối với vật kia. 
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Độ lớn của lực ma sát trƣợt tỉ lệ thuận với áp lực tác dụng lên mặt tiếp xúc. 

Thí nghiệm 11: Hệ quy chiếu phi quán tính (trang 94 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát sự khác biệt giữa chuyển động của vật trong hệ quy chiếu quán tính và 

hệ quy chiếu phi quán tính. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một hòn bi. 

2. Một vật nặng. 

3. Một xe lăn. 

4. Một sợi dây nhẹ, không co giãn. 

5. Một ròng học. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ: 

 

Ban đầu giữ cho xe đứng yên, đặt hòn bi nằm ở đầu A của xe nhƣ hình vẽ: 

Sau đó thả dây cho xe chuyển động. 

Quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi xe đứng yên, hòn bi đứng yên tại đầu A. 
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Khi thả tay cho xe chuyển động với gia tốc   , nếu không có ma sát giữa hòn bi 

và rãnh trên xe lăn thì theo định luật 1 Niutơn, hòn bi vẫn đứng yên ở phía trên điểm 

M của mặt bàn. 

Xét hệ quy chiếu gắn với xe, mặc dù không có lực nào tác dụng lên hòn bi theo 

phƣơng ngang nhƣng hòn bi vẫn chuyển động về phía B. 

Vậy trong hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính thì 

các định luật Niu-tơn không đƣợc nghiệm đúng. Hệ quy chiếu này gọi là hệ quy chiếu 

phi quán tính. 

Thí nghiệm 12: Cân bằng của vật rắn (trang 118 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát để xác định điều kiện cân bằng của một vật rắn. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một miếng bìa cứng nhẹ có ba lỗ nhỏ thẳng hàng A, B, C. 

2. Hai lực kế. 

3. Hai sợi dây nhẹ, không co giãn 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Móc vào A và C hai đầu của hai sợi dây nằm ngang nối với hai lực kế nhƣ hình 

vẽ: 

 

Dùng hai tay kéo hai lực kế, đến khi tấm bìa cân bằng (vật đang đứng yên tiếp 

tục đứng yên). 

Nhận xét về phƣơng, chiều của hai lực tác dụng lên tấm bìa. 

Đọc số chỉ của lực kế ( hai số chỉ này chính là độ lớn của hai lực tác dụng lên 

tấm bìa), nhận xét về độ lớn của hai lực này khi tấm bìa cân bằng. 
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Giữ nguyên độ lớn và giá của lực   
⃗⃗  ⃗ nhƣng đầu dây phía bên phải móc vào vật 

rắn ở lỗ B (thay cho lỗ C). 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi tấm bìa nằm cân bằng thì hai lực tác dụng lên tấm bìa có cùng phƣơng, 

ngƣợc chiều và có độ lớn bằng nhau. 

Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời 

chỗ trên giá của nó. 

Thí nghiệm 13: Vật rắn treo ở đầu dây (trang 119 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát để xác định điều kiện cân bằng của một vật rắn treo ở đầu dây. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một đĩa tròn đồng chất đã xác định đƣợc trọng tâm của vật. 

2. Một dây treo không co giãn. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Dùng dây treo đĩa tròn lên nhƣ hình vẽ: 

 

Xác định các lực tác dụng lên đĩa. 

Khi đĩa cân bằng, nhận xét về độ lớn của trọng lực, lực căng dây tác dụng lên đĩa 

và phƣơng của dây treo vật so với trọng tâm của vật. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi đĩa cân bằng thì: 

Dây treo trùng với đƣờng thẳng đứng đi qua trọng tâm của đĩa. 
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Độ lớn của lực căng dây bằng độ lớn của trọng lực của vật. 

Thí nghiệm 14: Tìm hợp lực (trang 127 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát để đƣa ra quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một thƣớc thẳng AB. 

2. Hai sợi dây cao su đàn hồi. 

3. Các quả cân đã biết khối lƣợng. 

4. Một sợi dây. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Dùng hai sợi dây cao su treo thƣớc thẳng AB. Treo hai chùm quả cân có trọng 

lƣợng lần lƣợt là P1 và P2 ở điểm O1 và O2 của thƣớc. Khi đó ta có hai lực song song 

cùng chiều. 

Hai lực trên làm dây cao su dãn ra, ta dùng dây CD để đánh dấu vị trí của thƣớc. 

Đánh dấu vị trí của O1 và O2 trên thƣớc. 

 

Bỏ hai chùm quả cân P1 và P2 ra, lấy một chùm quả cân P = P1 + P2 treo vào 

điểm O trên thƣớc sao cho thƣớc trỏ lại vị trí nhƣ lúc treo hai chùm quả cân. 

Đánh dấu vị trí của O trên thƣớc. 
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Lực  ⃗  đặt tại O có tác dụng giống hệt nhƣ tác dụng đồng thời của lực   
⃗⃗  ⃗ đặt tại 

O1 và    
⃗⃗ ⃗⃗   đặt tại O2 nên  ⃗  là hợp lực của    

⃗⃗ ⃗⃗   và    
⃗⃗ ⃗⃗  . 

Tìm độ lớn của các lực    
⃗⃗ ⃗⃗  ,    

⃗⃗ ⃗⃗  , và  ⃗ . 

Đo các khoảng cách OO1 và OO2. 

Tính các tỉ số 
   

   
 và 

  

  
. So sánh các tỉ số này. 

Nhận xét phƣơng, chiều và độ lớn của hợp lực  ⃗  so với hai lực thành phần    
⃗⃗ ⃗⃗   và 

   
⃗⃗ ⃗⃗  . 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều là một lực song song, cùng chiều với 

hai lực thành phần và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần. 

Khoảng cách giữa giá của hợp lực đến giá của hai lực thành phần thỏa: 
  

  
 = 

   

   
 

Thí nghiệm 14: Thí nghiệm cân bằng của đĩa có trục quay cố định (trang 133 – 

SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát ý nghĩa của đại lƣợng F.d (momen của một lực đối với một trục quay cố 

định) và điều kiên cân bằng của một vật có trục quay cố định.  

II. Dụng cụ thí nghiệm 
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1. Một đĩa tròn có trục quay nằm ngang đi qua tâm đĩa. Trên mặt đĩa có vạch 

những vòng tròn đồng tâm với bán kính tăng dần từng centimet một và có những lỗ 

nhỏ để cắm các que nhỏ buộc dây treo các quả cân. 

2. Các sợi dây nhẹ, không co giãn. 

3. Các quả cân có khối lƣợng bằng nhau. 

4. Một giá đỡ đĩa tròn. 

5. Một thƣớc thẳng gắn trên giá đỡ, phía dƣới đĩa tròn. 

6. Một ròng rọc gắn trên trục còn lại của giá đỡ. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Dùng chỉ treo vào đĩa một số quả cân nhất định nhƣ hình vẽ: 

 

Ban đầu, chỉ cho    
⃗⃗ ⃗⃗  tác dụng vào đĩa. Sau đó, bỏ     

⃗⃗ ⃗⃗  ra, chỉ cho   
⃗⃗  tác dụng vào 

đĩa. Nhận xét chiều quay của đĩa trong hai trƣờng hợp này. 

Cho đồng thời hai lực tác dụng vào đĩa.  

Khi đĩa cân bằng, ghi các giá trị P1, P (đó chính là độ lớn của các lực    
⃗⃗ ⃗⃗  và   

⃗⃗ ) và 

các cánh tay đòn d1, d tƣơng ứng. 

Tính các tích số F1.d1 và F.d và so sánh các tích số này với nhau. 

Lặp lại thí nghiệm với các vị trí và số lƣợng quả cân khác nhau. 

IV. Kết quả thí nghiệm 
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Nếu chỉ có   
⃗⃗  tác dụng lên đĩa thì đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. Nếu chỉ có    

⃗⃗ ⃗⃗  

tác dụng lên đĩa thì đĩa quay ngƣợc chiều kim đồng hồ. 

Cả hai lực tác dụng đồng thời lên đĩa thì khi đĩa cân bằng thì F1.d1 = F.d. 

Thí nghiệm 15: Thí nghiệm đưa đến định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát thực nghiệm mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của một khối khí ở 

nhiệt độ không đổi để đƣa đến định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Hai bình thông nhau. 

2. Một máy bơm. 

3. Một áp kế. 

4. Một thƣớc thẳng. 

III. Tiến hành thí nghiệm  

1. Bố trí thí nghiệm: 

Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Lƣợng khí mà ta khảo sát đƣợc chứa trong bình A dƣới khí là nƣớc. 

Nƣớc trong hai bình thông nhau. 

Áp kế đƣợc gắn vào bình A để đo áp suất của khí trong bình A. Dùng thƣớc T để 

xác định thể tích của khí trong bình A. 
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Máy bơm đƣợc nối với bình B để thay đổi áp suất của khí trong bình B và qua đó 

thay đổi áp suất của khí trong bình A. 

2. Thao tác thí nghiệm: 

Làm các thao tác thật chậm để nhiệt độ của khí không đổi. 

Ban đầu B thông với khí quyển. Ghi lại áp suất và thể tích của khí trong bình A. 

Nối B với vòi hút của bơm P, hút nhẹ để giảm áp suất trong B và do đó áp suất 

trong A cũng giảm. Ghi lại áp suất và thể tích của khí trong bình A. 

Nối B với vòi đẩy của bơm P, bơm nhẹ để tăng áp suất trong B và do đó áp suất 

trong A cũng tăng. Ghi lại áp suất và thể tích của khí trong bình A. 

Tính các tích số của áp suất và thể tích khí trong mỗi lần đo và so sánh các giá trị 

này với nhau. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Có thể coi gần đúng: p1V1 = p2V2 = p3V3. Từ đó rút ra đƣợc đinh luật Bôi-lơ - 

Ma-ri-ốt. 

Thí nghiệm 16: Thí nghiệm đưa đến định luật Sác-lơ (trang 226 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát thực nghiệm để đƣa đến nội dung định luật Sác-lơ. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Bình hình cầu chứa khí cần khảo sát. 

2. Một chậu nƣớc. 

3. Một cánh quạt để tản nhiệt. 

4. Một điện trở. 

6. Một nhiệt kế T. 

7. Một ống hình chữ U chứa nƣớc. 

III. Tiến hành thí nghiệm   

1. Bố trí thí nghiệm: 
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Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Bình A nhúng vào chậu nƣớc B, trong chậu có một điện trở R có dòng điện chạy 

qua để làm nóng nƣớc, một cánh quạt để khuấy cho nƣớc nóng đều. 

Nối bình A với ống hình chữ U chứa nƣớc. 

Nhiệt kế T để đo nhiệt độ của của khí trong bình A. 

Khí trong bình A có thể tích không đổi (vì mực nƣớc trong nhánh trái của ống 

hình chữ U luôn giữ ở số 0). 

Áp suất của khí trong bình A bằng áp suất khí quyển cộng với áp suất tạo ra do 

cột nƣớc có chiều cao h. Với h là độ chênh lệch mực nƣớc trong hai nhánh của ống 

hình chữ U. 

2. Thao tác thí nghiệm: 

Ghi lại nhiệt độ và áp suất ban đầu của khí trong bình A.  

Cho dòng điện chạy qua R và quạt khuấy nƣớc để tăng nhiệt độ khí lên một 

lƣợng ∆t. 

Ngắt điện, chờ ổn định nhiệt độ. Ghi lại nhiệt độ sau khi tăng. Đo độ chênh lệch 

mực nƣớc h. Từ h tính đƣợc độ tăng áp suất ∆p = ρgh. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Nhiệt độ ban đầu 23
0
C thì áp suất ban đầu là pk = 1,01.10

5
 Pa. 

Kết quả cho thấy rằng có thể coi một cách gần đúng: 
  

  
 = B (1) 
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trong đó B là một hằng số đối với một lƣợng khí nhất định. 

Nếu nhiệt độ biến đổi từ 0
0
C đến t

0
C thì: ∆t = t - 0   (2) 

Độ biến thiên áp suất tƣơng ứng là ∆p = p - p0    (3) 

Trong đó p và p0 lần lƣợt là áp suất của khí ở nhiệt độ t
0
C  và 0

0
C. 

Thay (2) và (3) vào (1) ta có: p - p0 = Bt 

Hay: p = p0 + Bt = p0(1 + 
 

   
t). 

Từ đây đƣa ra đƣợc nội dung định luật Sac-lơ. 

Thí nghiệm 17: Thí nghiệm về sự nở dài của một thanh kim loại (trang 255 – 

SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát sự nở dài của một thanh kim loại. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một thanh kim loại là ống trụ rỗng, hai đầu hở. 

2. Thiết bị đo độ biến thiên chiều dài. 

3. Nƣớc nóng. 

4. Một nhiệt kế. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Giữ chặt một đầu thanh, nối đầu kia của thanh với thiết bị đo độ biến thiên chiều 

dài của thanh kim loại. Gắn nhiệt kế vào thanh kim loại. 

Bố trí nhƣ hình vẽ: 



177 

 

 

 

 

Đo chiều dài ban đầu l0 và nhiệt độ ban đầu t0 của thanh. 

Đổ nƣớc nóng vào thanh, khi đó thanh bị nở dài.  

Đọc số chỉ trên đồng hồ đo độ biến thiên chiều dài của thanh kim loại để biết 

đƣợc độ tăng chiều dài ∆l của thanh. Đọc chỉ số của lực kế sau khi đổ nƣớc nóng vào 

thanh. 

Ghi các giá trị vào bảng: 

Nhiệt độ ban đầu: t0 = 20
0
C 

Độ dài ban đầu: l0 = 500 mm 

∆t (
0
C) ∆l (mm) 

  

  

  

  

III. Kết quả thí nghiệm 

Ta có l = l0 + ∆l    (1) 

Kết quả thí nghiệm cho thấy ∆l tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t - t0 và tỉ lệ với  l0 nên: 

∆l = αl0(t - t0)     (2) 
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Với α là hệ số tỉ lệ. Thay (2) vô (1)  

l = l0[l + α(t - t0)] 

Thí nghiệm 18: Sự tồn tại của màng chất lỏng (trang 260 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát các đặc điểm của lực căng mặt ngoài của chất lỏng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một cây kim, một lƣỡi lam. 

2. Một cốc nƣớc. 

3. Dung dịch xà phòng. 

4. Khung kim loại có một cạnh chuyển động đƣợc. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Thoa một lớp dầu vào cây kim và lƣỡi lam. Sau đó thả nhẹ nhàng chúng vào cốc 

nƣớc. Nhƣ hình vẽ: 

 

Quan sát hiện tƣợng xảy ra. 

Nhúng ngập khung kim loại vào dung dịch xà phòng rồi để màng xà phòng nằm 

ngang nhƣ hình vẽ: 
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Quan sát hiện tƣợng xảy ra.   

III. Kết quả thí nghiệm 

Chiếc kim và lƣỡi lam nổi trên mặt nƣớc. Vậy tồn tại lực căng mặt ngoài của 

nƣớc, lực này ngăn không cho cây kim và lƣỡi lam chìm. 

Thanh CD bị kéo về phía cạnh AB do màng xà phòng thu bé diện tích lại. Nhƣ 

vậy lực căng mặt ngoài tác dụng lên giới hạn của bề mặt và vuông góc với nó. Có 

phƣơng tiếp tuyến với bề mặt của khối lỏng và có chiều hƣớng về phía màng bề mặt 

của khối lỏng gây ra lực căng đó. 

Thí nghiệm 19: Thí nghiệm với màng xà phòng (trang 260 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát các đặc điểm và độ lớn của lực căng mặt ngoài của chất lỏng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Dung dịch xà phòng. 

2. Các khung kim loại có một cạnh chuyển động đƣợc có kích thƣớc khác nhau. 

3. Các gia trọng. 

4. Một giá đỡ. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Nhúng ngập khung kim loại vào dung dịch xà phòng rồi treo lên giá đỡ sao cho 

cạnh di chuyển đƣợc của khung nằm ở dƣới cùng nhƣ hình vẽ: 
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Móc các gia trọng vào thanh di chuyển đƣợc của khung.   

Ghi lại số gia trọng đã treo vào khung để thanh CD không bị dịch chuyển. 

Làm lại thí nghiệm trên nhƣng với khung có kích thƣớc khác.  Ghi lại số gia 

trọng tƣơng ứng. 

Nhận xét về lực căng mặt ngoài của chất lỏng với chiều dài của đƣờng giới hạn 

bề mặt của chất lỏng. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Thanh CD cân bằng nên tổng hợp các lực tác dụng vào nó phải bằng 0. Nhƣ vậy 

tồn tại một lực căng mặt ngoài có phƣơng vuông góc với thanh, chiều ngƣợc chiều 

trọng lực của thanh và các gia trọng. Do đó, lực căng mặt ngoài đặt lên giới hạn của bề 

mặt vuông góc với chất lỏng, có phƣơng tiếp tuyến với bề mặt khối lỏng và có chiều 

hƣớng về phía màng bề mặt của khối lỏng gây ra lực căng đó.  

Độ lớn của lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn thẳng tỉ lệ với độ dài của đoạn 

thẳng đó. 

Thí nghiệm 20: Thí nghiệm về sự ngưng tụ (trang 272 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát hiện tƣợng ngƣng tụ . 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Một xi lanh chứa khí CO2 đƣợc đóng kín bằng một pit-tông di động và một áp kế 

đƣợc nối với xi lanh nhƣ hình vẽ: 
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III. Tiến hành thí nghiệm 

Tiến trình thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Đẩy từ từ pit - tông qua bên trái để nén chậm hơi CO2 và giữ nó ở nhiệt độ không 

đổi t
0
C.  

IV. Kết quả thí nghiệm 

Khi nén hơi CO2, thể tích hơi giảm và áp suất tăng theo gần đúng định luật Bôi-

lơ - Ma-ri-ốt. 

Khi thể tích hơi giảm đến gí trị Vh thì áp suất khí là ph và nhiệt độ vẫn là t. Nếu 

tiếp tục nén thì thể tích hơi tiếp tục giảm nhƣng áp suất lại không tăng, trong xi lanh 

lúc đó hơi bắt đầu hóa lỏng. 

Nếu tiếp tục nén thì hơi CO2 tiếp tục ngƣng tụ cho đến khi toàn bộ hơi CO2 

ngƣng tụ hết. 
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b. Thí nghiệm kiểm chứng - minh họa: Là loại thí nghiệm đƣợc tiến hành theo con 

đƣờng diễn dịch. Những kết quả của các thí nghiệm này sẽ kiểm chứng hoặc minh họa 

cho những kết luận rút ra theo con đƣờng tiên đề hoặc những suy luận toán học, những 

giả thuyết. 

*  Thí nghiệm kiểm chứng:  

Thí nghiệm 1: Thí nghiệm trên đệm không khí (trang 65 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng định luật I Niutơn. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Đệm không khí. 

2. Hai cổng quang điện P và Q. 

3. Vật C phía trên có gắn tấm chắn sáng AB. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm nhƣ hình vẽ: 

 

Ban đầu, AB đứng yên, nếu không có lực gì tác động vào nó thì nó sẽ đứng yên 

mãi mãi. 

Hích nhẹ vào AB thì nó sẽ chuyển động qua các cổng quang điện P, Q. Mỗi khi 

AB đi qua một cổng, nó chắn sáng ở cổng đó và đồng hồ điện tử sẽ tự động ghi lại các 

khoảng thời gian     và     mà tấm chắn AB đi qua mỗi cổng. 

Ghi lại thời gian     và    . 

Làm thí nghiệm trên với những lần hích mạnh nhẹ khác nhau và với những vị trí 

khác nhau của hai cổng quang điện. Ghi lại các khoảng thời gian đo đƣợc. 
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IV. Kết quả thí nghiệm 

Ta luôn luôn có     =    . Nhƣ vậy, vật chuyển động đƣợc những quãng đƣờng 

bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau (chuyển động thẳng đều). 

Từ đó rút ra kết luận: Nếu không có lực nào tác dụng lên vật hoặc các lực tác 

dụng lên vật có hợp lực bằng 0 thì vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển 

động thẳng đều. 

Thí nghiệm 2: Thí nghiệm kiểm chứng quỹ đạo, tầm bay xa, bầm bay cao của vật 

bị ném xiên (trang 81 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng quỹ đạo, tầm bay xa, bầm bay cao của vật bị ném xiên. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một tấm bảng trắng. 

2. Một thƣớc đo độ. 

3. Một giá đỡ thẳng đứng. 

4. Một chai nƣớc có đục lỗ ở đáy chai. 

5. Một ống dẫn nƣớc bằng nhôm có thể uốn cong đƣợc . 

6. Một thau đựng nƣớc. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Lắp đặt dụng cụ thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  
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Thay đổi góc nghiêng   so với phƣơng ngang bằng cách điều chỉnh vòi phun, giữ 

nguyên vận tốc    của nƣớc. 

Thay đổi vận tốc    của nƣớc bằng cách thay đổi độ cao của bình chứa, giữ 

nguyên góc nghiêng  . 

Mỗi lần thay đổi, quan sát dạng quỹ đạo của nƣớc. Nhận xét xem tầm bay cao và 

tầm bay xa thay đổi nhƣ thế nào, có phù hợp với các công thức lý thuyết không. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Kiểm chứng đƣợc quỹ đạo của chuyển động ném xiên có dạng là một hình 

parabol, các công thức tầm bay cao và tầm bay xa của vật bị ném xiên. 

Thí nghiệm 3: Thí nghiệm kiểm chứng thời gian chuyển động của vật bị ném 

ngang bằng thời gian chuyển động của vật rơi tự do được thả ở cùng một độ cao 

(trang 83 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian chuyển 

động của vật rơi tự do đƣợc thả ở cùng một độ cao. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Hai viên bi có cùng kích thƣớc và khối lƣợng. 

2. Một chiếc búa. 
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3. Một giá đỡ nằm ngang có cấu tạo nhƣ hình vẽ: 

 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Lắp đặt dụng cụ thí nghiệm nhƣ hình vẽ:  

 

Dùng búa đập vào thanh thép, thanh thép gạt bi A rời khỏi vật đỡ, đồng thời 

không ép vào bi B nữa làm bi B rơi. Quan sát xem bi nào chạm đất trƣớc. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Cả hai bi chạm đất cùng một lúc. Nên thời gian chuyển động của vật bị ném 

ngang bằng thời gian chuyển động của vật rơi tự do đƣợc thả ở cùng một độ cao. 
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Thí nghiệm 4: Lò xo chịu tác dụng của các lực khác nhau (trang 86 – SGK 10 

NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng định luật Húc. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một lò xo. 

2. Một thƣớc thẳng. 

3. Các quả nặng có khối lƣợng bằng nhau. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Thực hiện thí nghệm nhƣ hình vẽ: 

 

Dùng thƣớc thẳng đo chiều dài tự nhiên của lò xo. 

Lần lƣợt treo 1, 2 quả nặng vào một đầu của lò xo, đầu kia đƣợc giữ cố định. 

Trục của lò xo trùng với phƣơng thẳng đứng. Đo độ dài của lò xo khi treo 1, 2 quả 

nặng. 

Tính độ biến dạng của lò xo trong các trƣờng hợp. 

Nhận xét về mối quan hệ giữa lực đàn hồi của lò xo và độ biến dạng của lò xo. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò 

xo. 

Thí nghiệm 5: Thí nghiệm kiểm chứng định luật bảo toàn động lượng (trang 146 

– SGK 10 NC) 
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I. Mục đích thí nghiệm 

Kiểm chứng định luật bảo toàn động lƣợng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một máng nằm ngang đã đƣợc điều chỉnh để ma sát có thể coi là không đáng 

kể. 

2. Hai xe lăn, đầu của mỗi xe có một miếng dính. 

3. Băng giấy luồn qua bộ cần rung. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Gắn băng giấy luồn qua bộ cần rung vào xe 1 để xác định đƣợc quãng đƣờng đi 

đƣợc trong những khoảng thời gian bằng nhau. 

 

Dùng tay đẩy xe 1 chuyển động với vận tốc    ⃗⃗ ⃗⃗   đến va chạm với xe 2 đang đứng 

yên. Sau va chạm, hai xe dính chặt vào nhau nhờ các miếng dính và cùng chuyển động 

với vận tốc   ⃗⃗⃗   theo chiều của    ⃗⃗ ⃗⃗  .  

Bộ cần rung đánh dấu vị trí của xe sau những khoảng thời gian bằng nhau là     

= 0.02 s. Đo khoảng cách giữa các vết mực liên tiếp ∆s trƣớc va chạm và ∆s‟ sau va 

chạm . Từ đó tính đƣợc vận tốc trƣớc và sau va chạm. (Chuyển động trƣớc và sau va 

chạm là chuyển động đều). 

   
  

  
 và    

   

  
 

Tính động lƣợng cho từng xe và cả hệ trƣớc và sau va chạm. Sau đó so sánh các 

giá trị động lƣợng của hệ trƣớc và sau va chạm. 

Thực hiện lại thí nghiệm khi hai xe có khối lƣợng khác. (Để thay đổi khối lƣợng 

của các xe bằng cách đặt lên chúng các vật khác nhau). 



188 

 

 

 

Điền các số liệu tính toán đƣợc vào bảng: 

Thí 

nghiệm 

Trƣớc va chạm Sau va chạm 

Xe 1 Xe 2 Xe 1 Xe 2 

v

1 

(

m/s) 

m1

v1 

(kg.

m/s) 

v

2 

(

m/s) 

m2

v2 

(kg.

m/s) 

v

‟ 

(

m/s) 

m1

v‟ 

(kg.

m/s) 

v

‟ 

(

m/s) 

m

1v‟ 

(kg.

m/s) 

m1 

=...(kg) 

m2 

=...(kg)  

        

m1 

=...(kg) 

m2 

=...(kg) 

        

m1 

=...(kg) 

m2 

=...(kg) 

        

IV. Kết quả thí nghiệm 

Trong phạm vi sai số cho phép, ta nhận thấy trong tất cả các lần thí nghiệm, kết 

quả sau đây đƣợc nghiệm đúng: m1v1 = m1v‟ + m2v‟. 

Kết quả nảy cho ta nghiệm lại định luật bảo toàn động lƣợng áp dụng cho trƣờng 

hợp đơn giản: Hệ kín gồm hai vật tƣơng tác, trong đó có một vật ban đầu đứng yên. 

* Thí nghiệm minh họa: 
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Thí nghiệm 1: Vật hình nhẫn cân bằng (trang 125 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không 

song song. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một vật nặng mỏng hình nhẫn đã biết khối lƣợng. 

2. Hai lực kế. 

3. Hai sợi dây nhẹ, không co dãn, mềm. 

4. Một dây dọi. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Treo vật hình nhẫn bằng hai sợi dây. 

Móc hai đầu còn lại của hai sợ dây vào hai lực kế. Hai lực kế chỉ lực tác dụng 

của hai sợi dây. 

 

Khi vật cân bằng, dùng một dây dọi để xác định giá của trọng lực tác dụng lên 

vật. 

Dùng một cái bảng đặt thẳng đứng và vẽ trên mặt bảng ba đƣờng biểu diễn giá 

của ba lực. 

Kéo dài các đƣờng này, ta thấy ba lực đồng quy tại một điểm. 

Vẽ các lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ theo một tỉ lệ xích thích hợp rồi dùng quy tắc hình bình hành 

xác định hợp lực của chúng. 

IV. Kết quả thí nghiệm 
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Khi vật cân bằng, giá của hợp lực của   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ trùng với giá của trọng lực và độ 

lớn của hợp lực bằng trọng lƣợng của vật. 

Kết luận: Khi vật hình nhẫn cân bằng thì hợp lực của hai lực căng dây tác dụng 

lên vật cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật. 

Thí nghiệm 2: Thí nghiệm minh họa đường dòng (trang 203 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa về đƣờng dòng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

Một trụ tròn, dẹt nằm giữa hai tấm kính ép sát vào nhau, phía trên có hai ngăn 

chứa nƣớc. Ở đáy các ngăn này có các lỗ nhỏ.  

Khóa K dùng để điều chỉnh vận tốc dòng thoát ra ngoài. 

III. Tiến hành thí nghiệm   

Đổ nƣớc vào ngăn 1 và nƣớc màu vào ngăn 2. Nhờ các lỗ nhỏ phía dƣới các 

ngăn, nƣớc cùng với các dòng nƣớc màu chảy vào khe giữa hai tấm kính cho ta hình 

ảnh của các đƣờng dòng. 

 

Thí nghiệm 3: Thí nghiệm minh họa biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo (trang 

251 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. 
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II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một đoạn dây phơi. 

2. Một giá sắt. 

3. Một lò xo. 

4. Một đoạn dây đồng. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Móc vật lên dây phơi đồ, bỏ vật nặng lên giá sắt. Sau đó bỏ các vật này ra khỏi 

dây phơi đồ và giá sắt. 

 

 

Dùng hai tay kéo dãn lò xo ra, sau đó thả tay ra.  

Dùng tay tác dụng lực vào hai đầu của chốt nối, sau đó buông tay ra. 

 

Đoạn dây đồng một đầu đƣợc cố định, đầu kia dùng tay xoắn lại. Sau đó buông 

tay ra. 

 

 

Quan sát các thí nghiệm và nêu hiện tƣợng xảy ra.   
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III. Kết quả thí nghiệm 

Khi chịu tác dụng của lực thì dây phơi, giá sắt, lò xo, dây đồng đều bị biến dạng.  

Khi thôi tác dụng lực thì chỉ dây phơi, giá sắt và lò xo trở về hình dạng ban đầu. 

Đây là biến dạng đàn hồi. Còn dây đồng thì không trở về hình dạng ban đầu, đây là 

biến dạng dẻo. 

Thí nghiệm 4: Thí nghiệm minh họa biến dạng kéo (trang 252 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa về dạng kéo. 

II. Dụng cụ thí nghiệm  

1. Các thanh nhựa dẻo tiết diện đều có tiết diện khác nhau. 

2. Các vật nặng có khối lƣợng khác nhau. 

3. Dây nhẹ không co giãn. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Giữ cố định đầu trên của thanh, dùng dây treo vào đầu dƣới của thanh một vật 

nặng. Nhận xét chiều dài của thanh trƣớc và sau khi treo vật. 
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Giữ cố định đầu trên của hai thanh có cùng tiết diện, treo vào đầu dƣới mỗi thanh 

một vật nặng. Hai vật nặng này có khối lƣợng khác nhau. Nhận xét độ dài thêm của 

hai thanh. 

Làm lại thí nghiệm trên nhƣng với hai thanh có tiết diện khác nhau và hai vật 

nặng có khối lƣợng bằng nhau.   

III. Kết quả thí nghiệm 

Khi bị kéo, thanh sẽ dài thêm, đây là biến dạng kéo. 

Độ dài thêm của thanh phụ thuộc vào tiết diện thanh và độ lớn của lực kéo. 

Thí nghiệm 5: Hình dạng tự nhiên của giọt chất lỏng (trang 261 – SGK10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa hình dạng tự nhiên của giọt chất lỏng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Dung dịch nƣớc muối. 

2. Dung dịch anili. 

3. Cốc đựng dung dịch. 

4. Một ống nhỏ giọt. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Đổ dung dịch muối vào cốc. Nhỏ từ từ một lƣợng nhỏ anili vào cốc. Quan sát 

hiện tƣợng xảy ra. 

Dùng ống nhỏ giọt nhỏ một giọt chất lỏng ra. Quan sát hình dạng của giọt chất 

lỏng ra khỏi ống. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Các giọt anili hình cầu lơ lửng trong nƣớc muối.  

Giọt chất lỏng rơi ra từ ống nhỏ giọt cũng có hình cầu. 

Vậy hình dạng tự nhiên của giọt chất lỏng là hình cầu. 



194 

 

 

 

Thí nghiệm 6: Khảo sát dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình (trang 

264) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa dạng mặt nƣớc ở chỗ tiếp giáp với thành bình. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Nƣớc. 

2. Thủy ngân. 

3. Hai ống nghiệm bằng thủy tinh. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Đổ nƣớc và thủy ngân vào hai ống nghiệm. Quan sát hình dạng của mặt chất lỏng 

ở chỗ tiếp xúc với thành ống nghiệm. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Nƣớc dính ƣớt thủy tinh nên mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lõm. 

 

Thủy ngân không dính ƣớt thủy tinh nên mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là 

một mặt lồi. 

 

Thí nghiệm 7: Thí nghiệm minh họa hai cách làm thay đổi nội năng (trang 289 – 

SGK 10 NC) 
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I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa hai cách làm thay đổi nội năng. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một chiếc bơm xe đạp. 

2. Một miếng kim loại. 

3. Một thau nƣớc nóng. 

III. Tiến hành thí nghiệm  

Thực hiện động tác bơm xe. 

Cọ cát miếng kim loại vào mặt bàn. 

Hơ nóng thân bơm. 

Thả miếng kim lại vào thau nƣớc nóng. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Khi bơm, ta thấy thân bơm nóng lên. Điều này chứng tỏ không khí trong bơm đã 

nóng lên, nghĩa là nội năng của không khí đã biến thiên do ta thực hiện công. 

Khi bị cọ xát, miếng kim loại nóng lên. Chứng tỏ nôi năng của miếng kim loại 

cũng biến đổi khi ta thực hiện công. 

Khi hơ nóng thân bơm, không khí trong bơm nóng lên. Khi đó nội năng của khí 

biến thiên do sự truyền nhiệt từ thân bơm bị hơ nóng. 

Khi thả miếng kim loại vào nƣớc nóng, miếng kim loại bị nóng lên. Điều này 

chứng tỏ là nội năng của miếng kim loại thay đổi do sự truyền nhiệt từ nƣớc nóng vào 

kim loại. 

Thí nghiệm 8: Thí nghiệm minh họa khí nóng lên sinh công (trang 293 – SGK 10 

NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa sự sinh công trong quá trình đẳng áp của một khối khí khi tăng nhiệt 

độ của khối khí. 
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II. Dụng cụ thí nghiệm 

Một xi lanh có một lƣợng khí xác định, pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát 

trong xi lanh. 

III. Tiến hành thí nghiệm  

Đặt xi lanh nằm ngang, dùng đèn cồn đun nóng thân xi lanh. 

 

III. Kết quả thí nghiệm 

Khi bị đung nóng, thân xilanh truyền nhiệt cho khí bên trong xilanh. Do đó, nội 

năng của khí thay đổi và khí nở ra. Khi đó bị nở ra, khí đã thực hiện một công để đẩy 

pit-tông ra. Áp suất của khối khí không đổi vì luôn cân bằng với áp suất khí quyển bên 

ngoài. 

Thí nghiệm 10: Thí nghiệm minh họa hoạt động của động cơ nhiệt (trang 300 – 

SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Minh họa hoạt động của động cơ nhiệt. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Một xi lanh có một lƣợng khí lý tƣởng, thành của xilanh cách nhiệt, đáy thì 

dẫn nhiệt. 

2. Pit-tông đóng kín xi lanh, có trọng lƣợng không đáng kể và có thể dịch chuyển 

không ma sát trong xi lanh. 

3. Một ngọn đèn cồn. 

4. Một vật nặng. 
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III. Tiến hành thí nghiệm  

Đốt nóng xi lanh để khí trong xi lanh thực hiện công nâng vật nặng M từ vị trí 1 

lên vị trí 2.  

 

Để động cơ tiếp tục hoạt động thì ta phun nƣớc lạnh vào đáy của xi lanh. 

III. Kết quả thí nghiệm 

Mỗi động cơ nhiệt bao gồm ba bộ phận: 

Nguồn nóng để cung cấp nhiệt lƣợng (trong thí nghiệm trên là đèn cồn). 

Nguồn lạnh để thu nhiệt mà động cơ tỏa ra (trong thí nghiệm trên là nguồn nƣớc 

lạnh phun vào đáy xi lanh). 

Tác nhân là vật trung gian đóng vai trò nhận nhiệt, sinh công và tỏa nhiệt, cùng 

với thiết bị phát động (trong thí nghiệm trên là khí và xilanh cùng với pit-tông). 

3. Thí nghiệm củng cố: Là loại thí nghiệm trình bày những ứng dụng của vật lý vào 

trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hoặc những thí nghiệm thể hiện những hiện 

tƣờng vật lý đã học. Mục đích của thí nghiệm này là để học sinh thấy đƣợc vai trò của 

vật lý trong thực tế và để vận dụng lý thuyết đã học vào việc giải thích chúng, qua đó 

nắm vững đƣợc các kiến thức vật lý. 

Thí nghiệm 1: Xác định trọng tâm (trang 120 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Xác định vị trí của trọng tâm của các vật rắn phẳng mỏng. 
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II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Các vật rắn phẳng mỏng có hình dạng khác nhau. 

2. Một dây dọi. 

3. Một sợi dây mềm. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Treo vật ở đầu một sơi dây mềm nối với điểm A của vật. 

Đƣa một dây dọi tới sát dây treo, dùng dây dọi để làm chuẩn, đánh dấu đƣờng 

thẳng đứng AB kéo dài của dây treo trên vật.  

Treo vật ở điểm C và lại dùng dây dọi làm chuẩn, đánh dấu đƣởng thẳng đứng 

CD trên vật. 

 

Trọng tâm của vật vừa nằm trên AB, vừa nằm trên CD. Vậy trọng tâm là giao 

điểm của hai đƣờng này. 

Thực hiện lại các bƣớc thí nghiệm trên với các vật phẳng mỏng khác nhau. 

II. Thí nghiệm thực hành: Là thí nghiệm trong đó giáo viên tổ chức và hƣớng dẫn 

cho học sinh thực hành các thí nghiệm vật lý nhằm mục đích tác động trực tiếp lên đối 

tƣợng vật lý để nghiên cứu. Thí nghiệm thực hành bao gồm: 

1. Thí nghiệm thực hành trên lớp: Là loại thí nghiệm do học sinh thực hiên trên lớp, 

trong giờ học, dƣới sự hƣớng dẫn trực tiếp của giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu 

một kiến thức vật lý mới. Về bản chất, thí nghiệm này giống nhƣ các thí nghiệm biểu 

diễn nhƣng mức độ và quy mô thấp hơn. 



199 

 

 

 

2. Thí nghiệm thực hành trên phòng thí nghiệm: Là các thí nghiệm cho học sinh 

thực hiện trên các phòng thí nghiệm, thời gian từ 1 đến 2 tiết. Các thí nghiệm này 

thƣờng đƣợc tiến hành sau khi học sinh đã học xong và nắm vững kiến thức đã học. 

Thí nghiệm 1: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng (trang 18 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm 

Đo đƣợc quãng đƣờng mà vật đi đƣợc trong những khoảng thời gian bằng nhau 

là 0.02 s, từ đó xác định tọa độ của xe tại các thời điểm cách đều nhau. 

Vẽ đồ thị tọa đồ theo thời gian của vật.  

Tính vận tốc trung bình và tính vận tốc tức thời của xe theo phƣơng pháp tính số. 

II. Dụng cụ thí nghiệm 

1. Xe lăn. 

2. Máng nghiêng. 

3. Băng giấy luồn qua khe của bộ rung, một đầu gắn vào xe, một đầu thả lỏng. 

4. Bộ rung dùng để xác định thời gian. Ở đầu cần rung có một bút mực. Khi cần 

rung hoạt động thì trong 1s số vết mực bút đánh dấu trên mặt băng giấy bằng tần số 

rung. Khoảng thời gian giữa hai dấu mực liên tiếp trên băng giấy bằng chu kì của cần 

rung. Chu kì này bằng chu kì dùng điện xoay chiều chạy qua cần rung, tức là bằng 

0.02. 

III. Tiến hành thí nghiệm 

Lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm nhƣ hình vẽ: 

 

Cho xe chạy và cho bộ rung hoạt động đồng thời. Xe chạy kéo theo băng giấy và 

cứ sau 0.02 s đầu bút ở bộ rung lại ghi lại một chấm nhỏ trên băng giấy. Khoảng cách 
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giũa hai chấm liên tiếp trên băng giấy là độ dời của xe sau những khoảng thời gian đều 

đặn 0.02 s. 

Bằng cách nhƣ vậy, ta đã xác định đƣợc tọa độ của xe tại các thời điểm cách đều 

nhau. 

IV. Kết quả thí nghiệm 

1. Kết quả đo: 

Ghi kết quả đo đƣợc vào bảng 1: 

t 

(s) 

0 0.

1 

0.

2 

0.

3 

0.

4 

0.

5 

0.

6 

0.

7 

x 

(dm) 

        

Vị 

trí 

A B C D E F G H 

2. Xử lý kết quả đo: 

a) Vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian 

Dựa vào bảng 1 để vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian. Đồ thị là một đƣờng cong. 

Điều này chứng tỏ chuyển động của xe trên máng nghiêng là chuyển động không đều. 

b) Tính vận tốc trung bình trong các khoảng thời gian 0.1s liên tiếp từ t = 0 

Dựa vào bảng 1, ta tính các vận tốc trung bình trong các khoảng 0.1s liên tiếp và 

ghi kết quả vào bảng 2: 

t2 – t1 (s) vtb (cm) 

0.1 – 0  

0.2 – 0.1  

0.3 – 0.2  
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0.4 – 0.3  

0.5 – 0.4  

0.6 – 0.5  

0.7 – 0.6  

Ta nhận thấy vân tốc trung bình của xe tăng dần nên chuyển động của xe là 

nhanh dần. 

c) Tính vận tốc tức thời 

Trong thực nghiệm, vận tốc tức thời đƣợc tính theo phƣơng pháp tính số: Khi t2 – 

t1 đủ nhỏ thì vận tốc tức thời tại thời điểm   
     

 
 có giá trị bằng vận tốc trung bình 

trong khoảng thời gian đó. 

Từ đó, ta tính đƣợc vận tốc trung bình và điền kết quả vào bảng 3: 

t 

(0.1 s) 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 

v 

(dm/s) 

       

 

Dựa vào bảng 3, vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian. Đồ thị này gần đúng là một 

đƣờng thẳng xiên góc. Trong phạm vi sai số cho phép, có thể coi vật chuyển động 

thẳng đều. 

3. Kết luận chung: 

Qua khảo sát thực nghiệm chuyển động của một xe lăn trên máng nghiêng. Ta 

nhận thấy rằng biết đƣợc tọa độ của chất điểm tại mọi thời điểm là ta biết đƣợc vận tốc 

và các đặc trƣng khác của chuyển động của vật. 

Thí nghiệm 2: Khảo sát chuyển động và xác định gia tốc rơi tự do (trang 53 – 

SGK 10 NC) 
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I. Mục đích 

- Xác định giá trị của gia tốc rơi tự do bằng thực nghiệm. 

- Biết cách sử dụng bộ rung và đồng hồ đo thời gian hiện số để đo các khoảng 

thời gian nhỏ. Qua đó củng cố các thao tác cơ bản về thí nghiệm và xử lí kết quả bằng 

tính toán và đồ thị. 

- Củng cố kiến thức về sự rơi tự do. 

II. Cơ sở lí thuyết 

- Quy luật rơi tự do không có vận tốc ban đầu với các công thức:   
   

 
;   

  

 
. 

- Dòng điện dân dụng có tần số không đổi 50 Hz. 

- Hiện tƣợng quang điện (học ở lớp 12). 

III. Phương án thí nghiệm 

1. Phương án 1 

a) Dụng cụ thí nghiệm: 

- Bộ rung đo thời gian. 

- Quả nặng, dây treo, kẹp. 

- Thƣớc đo dẹt có GHĐ 30cm, ĐCNN 1 mm. 

b) Tiến trình thí nghiệm: 

- Đặt bộ rung sát mép bàn. 

- Tẩm mực cho đầu kim, luồn băng giấy vào bộ rung, đầu dƣới treo quả nặng, 

đầu trên do tay giữ sao cho ít ma sát nhất và đầu kim tì nhẹ lên băng giấy nhƣ hình vẽ: 
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- Nối bộ rung với nguồn điện 220V – 50Hz, bật điện, buông tay cho băng giấy 

rơi. Trên băng sẽ có các chấm đen do bút dạ vẽ lên. 

- Làm ba lần với các quả nặng khác nhau. 

c) Ghi số liệu: 

- Khoảng thời gian giữa hai chấm liền kề là 0,02 s. 

- Đo khoảng cách giữa các chấm. 

- Ghi thời gian tƣơng ứng. 

- Lập bảng có ba dòng tƣơng ứng với các đại lƣợng: Khoảng cách rơi (m), thời 

gian rơi tƣơng ứng (s), gia tốc g sẽ tính. Mỗi dòng có ít nhất ba số liệu ứng với ba lần 

đo. 

d) Xử lý số liệu: 

- Tính g của mỗi lần đo. 

Tính giá trịnh trung bình của gia tốc g và sai số trung bình. 

2) Phƣơng án 2: 

a) Dụng cụ thí nghiệm: 

Đồng hồ đo thời gian hiện số. 

Dụng cụ đo gia tốc rơi tự do nhƣ hình vẽ: 
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Nam châm điện N đƣợc lắp ở đỉnh giá đỡ. 

Cổng quang điện Q đƣợc lắp ở dƣới, cách N một khoảng s = 0,6 m. 

b) Tiến trình thí nghiệm: 

Lắp đặt thí nghiệm nhƣ hình vẽ: 

 

Chỉnh các vít chân đế và quan sát quả dọi D sao cho hai lỗ tròn của Q, N đồng 

trục. 

Đặt vật rơi (trụ kim loại) dính vào chân nam châm điện N. 

Nhấn nút công tắc R cho trụ rơi, đồng thời khởi động đồng hồ đo. 
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Đọc kết quả thời gian rơi trên đồng hồ. 

Lặp lại thao tác với các khoảng cách s là 0.2; 033; 0.4; 0.5; 0.6 m. 

c) Ghi số liệu 

Đo thời gian rơi tƣơng ứng với các khoảng cách s khác nhau và lập bảng số liệu 

thích hợp. 

d) Xử lý số liệu 

Tính các giá trị cho bảng số liệu. 

Vẽ đồ thị của v theo t và s theo t
2
. 

Thí nghiệm 3: Xác định hệ số ma sát (trang 110 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích thí nghiệm: 

Xác định bằng thực nghiệm hệ số sát trƣợt và hệ số ma sát nghỉ cực đại giữa hai 

vật. 

Biết cách sử dụng lực kế, mặt phẳng nghiêng, thƣớc đo góc, máy đo thời gian 

hiện số,... qua đó củng cố các thao tác cơ bản về thí nghiệm và xử lý kết quả. 

Củng cố kiến thức về lực ma sát, cân bằng lực, động học, động lực học và tĩnh 

học. 

II. Cơ sở lý thuyết: 

Hệ số ma sát µ 
 

 
 

Hệ số ma sát nghỉ cực đại và hệ số ma sát trƣợt. 

Vật chuyển động đều khi chịu tác dụng của các lực cân bằng. 

Gia tốc của vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng a = g(sinα - µcosα) với α là 

góc nghiêng 

µ = tanα - 
 

     
 và   

   

 
 

III. Phương án thí nghiệm 

a) Phương án 1 
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- Dụng cụ thí nghiệm: 

Mặt phẳng nghiêng có thƣớc đo góc. 

Trung kim loại có ϕ = 3 cm. 

Máy đo thời gian hiện số. 

Thƣớc thẳng có GHĐ 800 mm. 

- Tiến trình thí nghiệm: 

Lắp đặt dụng cụ nhƣ hình vẽ: 

 

Đặt hai cổng quang điện A, F cách nhau một đoạn s = 600 mm. 

Điều chỉnh góc nghiêng α để có    khoảng 20
0
 - 30

0
 sao cho vật tự trƣợt trên 

máng. 

Đặt máy đo thời gian ở chế độ MODE A ↔ B với ĐCNN 0.001s. 

Đặt trụ kim loại lên đầu của mặt phẳng nghiêng, đáy tiếp xúc mặt phẳng nghiêng, 

mặt đứng gần sát A nhƣng chƣa che khuất tia hồng ngoại. 

Nhấn nút RESET, thả cho vật trƣợt. 

Lặp lại 3 lần các thao tác trên. 

Thực hiện lại thao tác với    ≠  . 

- Ghi số liệu: 

Đọc số đo thời gian t ứng với    rồi lập bảng số liệu với các giá trị của t, α và µ. 

Lập bảng tƣơng tự với   . 
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- Xử lí số liệu: 

Ghi và tính các số liệu trong các bảng trên. 

Tính giá trị trung bình của hệ số ma sát trƣợt µ cùng với sai số ứng với    và   . 

b) Phương án 2 

- Dụng cụ thí nghiệm: 

Tấm ván phẳng. 

Khối gỗ hình chữ nhật. 

Thƣớc đo có ĐCNN 1 mm. 

Lực kế có GHĐ 10 N. 

- Tiến trình thí nghiệm: 

* Đo hệ số ma sát nghỉ cực đại 

Đặt khối gỗ trên tấm ván. 

 

Nghiêng đầu ván đến khi khối gỗ bắt đầu trƣợt. 

Đánh dấu, đo độ cao h và hình chiếu c của mặt nghiêng tại vị trí đó. 

Lặp lại 3 lần các thao tác trên. 

Lập bảng số liệu, có 3 dòng tƣơng ứng với các đại lƣợng: Độ cao (h), hình chiếu 

(c), hệ số µ tính đƣợc. Mỗi dòng có ít nhất 3 số liệu ứng với 3 lần đo. 

* Đo hệ số ma sát trƣợt: 

Đặt khúc gỗ trên mặt ván nằm ngang. 
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Móc lực kế nămg ngang, một đầu vào khúc gỗ, một đầu vào một điểm cố định. 

 

Kéo tấm ván chậm theo phƣơng ngang về phía đi xa lực kế (chú ý kéo đều). 

Đọc số đo lực kế trong khi tấm ván dời chỗ. 

Đo trọng lƣợng của khúc gỗ. 

Lặp lại 3 lần các thao tác trên. 

Lập bảng ghi số liệu, có ba dòng ứng với các đại lƣợng: Lực kéo (N), trọng 

lƣợng khối gỗ (N), hệ số µ tính đƣợc. Mỗi dòng có ít nhất 3 số liệu. 

- Xử lý số liệu: 

Tính hệ số ma sát nghỉ cực đại và hệ số ma sát trƣợt theo các số liệu trên. 

Tính giá trị trung bình của µ cùng với sai số. 

Viết báo cáo thí nghiệm. 

Thí nghiệm 4: Tổng hợp hai lực (trang 138 – SGK 10 NC) 

I. Mục đích 

Kiểm nghiệm lại quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy và quy tắc tổng hợp hai lực 

song song cùng chiều. 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng lực kế.  

II. Cơ sở lý thuyết 

1. Tổng hợp hai lực đồng quy 

 Việc tổng hợp hai lực đồng quy đƣợc thực hiện theo quy tắc hình bình hành. 

Trong thí nghiệm này, ta cho hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ cùng tác dụng lên một điểm của vật và 
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áp dụng quy tắc hình bình hành để xác định hợp lực. Sau đó, tiến hành thí nghiệm để 

kiểm tra lại kết quả. 

 2. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

Hợp lực cuat hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ song song cùng chiều tác dụng vào một vật là một 

lực song song cùng chiều với hai lực và có độ lớn R = F1 + F2 và điểm đặt đƣợc xác 

định theo công thức 
  

  
 = 

  

  
. Trong thí nghiệm này, ta cho hai lực   

⃗⃗  ⃗ và   
⃗⃗  ⃗ cùng tác 

dụng vào một vật, áp dụng các công thức trên để xác định độ lớn và điểm đặt của hợp 

lực. Sau đó, tiến hành thí nghiệm để kiểm tra lại kết quả. 

III. Phương án thí nghiệm 

1. Tổng hợp hai lực đồng quy 

a) Dụng cụ thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng 

quy. 

- Bảng sắt đƣợc gắn lên giá có đế 3 chân. 

- Thƣớc đo góc, đƣợc in trên tấm bìa màu trắng dày 

0,15 đến 0,2mm, ép plastic, có kích thƣớc 200x200 

mm. Độ chia nhỏ nhất 1 mm. 

- Thƣớc đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất 1 mm 

- Hai lực kế ống 5N, hai vòng kim loại có đế nam 

châm xuyến mạ kẽm. Nhờ hai nam châm này, ta có thể 

định vị hai lực kế trên bảng sắt. 

- Lò xo 5N có nam châm để gắn dính lên bảng sắt. 

- Một dây chỉ bền và một dây cao su. 

- Một đế nam châm để buộc dây cao su. 

- Một viên phấn. 

b) Tiến trình thí nghiệm: 

Hình 1: 

Tổng  hợp hai lực đồng 
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- Buộc một đầu của dây cao su vào đế nam châm, đầu kia của dây cao su đƣợc 

thắt vào giữa dây chỉ. Hai đầu dây chỉ đƣợc buộc vào móc của hai lực kế ống đã đƣợc 

lồng vào vòng kim loại có đế nam châm. 

- Đặt hai lực kế theo phƣơng tạo với nhau một góc nào đó sao cho dây cao su 

nằm song song với mặt bảng và dãn ra đến vị trí A. 

Đánh dấu trên bảng sắt hình chiếu A‟ của A và phƣơng của hai lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ do 

hai lực kế tác dụng vào dây cao su. Đọc và ghi vào bảng số liệu số chỉ của các lực kế. 

Biểu diễn các vectơ   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ lên bảng sắt cùng một tỉ lệ xích chọn trƣớc. 

Vẽ lên bảng sắt hình bình hành có hai cạnh là hai vectơ lực   
⃗⃗  ⃗,   

⃗⃗  ⃗ và đƣờng chéo 

hình bình hành biểu diễn hợp lực  ⃗ . Dùng thƣớc đo độ dài của đƣờng chéo biểu diễn  ⃗  

để từ đó, tính giá trị F theo tỉ lệ xích đã chọn. Ghi vào bảng số liệu các giá trị l và F. 

Dùng một lực kế kéo dây cao su cho dây cao su nằm song song với mặt bảng và 

cũng dãn đến vị trí A. Đọc trên lực kế và ghi vào bảng số liệu giá trị của hợp lực R1. 

Lặp lại bƣớc thí nghiệm này thêm hai lần để tìm và ghi vào bảng số liệu các giá trị R2, 

R3 tƣơng ứng. 

Tính và ghi vào bảng số liệu R , R  

T

hí 

nghiệm 

F

1 

(

N) 

F

2 

(

N) 

Tỉ lệ xích 

 ⃗   

(từ 

hình vẽ) 

 ⃗  (từ thí nghiệm) 

l

 

(mm) 

R

 

(N) 

R

1 

R

2 

R

3 

R

 

R
 

RRR 

 

1   
1 mm ứng với 

… N 
        

2   1 mm ứng với         



211 

 

 

 

… N 

 

So sánh kết quả đo R vừa tiến hành với kết quả xác định R theo quy tắc hình bình 

hành và rút ra kết luận. 

Lặp lại tiến trình thí nghiệm với các cặp lực   
⃗⃗  ⃗ và   

⃗⃗  ⃗ có độ lớn và phƣơng khác 

nhau. 

2. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

a) Dụng cụ thí nghiệm  

 - Hai lò xo xoắn 5N, dài khoảng 60 mm. 

 - Ba dây cao su, hoặc hai lò xo , một dây cao su. 

- Thanh treo qua nặng, bằng kim loại nhẹ, cứng, dài 400 mm, để treo các quả 

nặng tổng cộng đến 10N mà không bị biến dạng. Trên thanh có gắn thƣớc 400 mm và 

3 con trƣợt có gắn móc treo, hai đầu có lỗ móc treo 2 lò xo 5N. 

- Thanh định vị, bằng kim loại nhẹ, mỏng, dài 300 mm, sơn màu đen, gắn đƣợc 

lên bảng sắt. 

- Cuộn dây treo, nhẹ, mềm và có màu tối. 

- Hộp các quả nặng có khối lƣợng bằng nhau 50g. 

- Giá đỡ có trục 10 mm, cắm lên đế 3 chân và bảng sắt. 

- Hai đế nam châm để buộc dây cao su. 

- Thƣớc đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất 1 mm. 

- Một viên phấn 
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Hình 2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

b) Tiến trình thí nghiệm 

Treo thanh thép lên hai đế nam châm đặt trên bẳng sắt nhờ hai dây cao su (hoặc 

lò xo). 

Móc lên thanh ở hai điểm A và B cách nhau 20 cm lần lƣợt ba quả cân và hai quả 

cân nhƣ hình 2. Căng một dây cao su trên bảng sắt để đánh dấu vị trí này của thanh. 

Vẽ thanh và hai lực   
⃗⃗  ⃗,   

⃗⃗  ⃗ do các quả cân tác dụng lên thanh ở hai điểm A, B lên 

bảng sắt. Áp dụng các quy tắc của công thức hợp hai lực song song cùng chiều để xác 

định độ lớn và điểm đặt O (độ dài a của đoạn IA) của hợp lực  ⃗ . Ghi các giá trị P và a 

vào bảng số liệu. 

Th

í 

nghiệm 

P

1 

(N) 

P

2 

(N) 

 ⃗   

(tính toán từ hình 

vẽ ) 

 ⃗  

(từ thí nghiệm) 

P

 (N) 

Độ dài a 

của đoạn OA 

(mm) 

P

 (N) 

Độ dài a của đoạn OA (mm) 

a

1 

a

2 

a

3 

a

 

a

 
aaa 
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1            

2            

 

Lặp lại bƣớc thí nghiệm này thêm hai lần để tìm và ghi vào bảng số liệu các độ 

dài a2, a3  tƣơng ứng. Tính a  và a . 

So sánh vị trí của điểm đặt hợp lực tìm đƣợc ở buóc thí nghiệm này với vị trí 

điểm đặt hợp lực xác định bằng tính toán ở trên. 

Lặp lại thí nghiệm cho trƣờng hợp móc lên thanh ở A một quả cân, ở B ba quả 

cân và AB = 16 cm. 

Thí nghiệm 5: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng (trang 280 – SGK 10 

NC) 

I. Mục đích 

Xác định hệ số căng bề mặt của nƣớc xà phòng và hệ số căng bề mặt của nƣớc 

cất. 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo: Cân đòn, lực kế và thƣớc kẹp. 

II. Cơ sở lý thuyết 

1) Phương án 1: Xác định hệ số căng bề mặt của nước xà phòng 

Khi có màng xà phòng nằm giữa thanh AB có chiều dài l và mặt thoáng khối 

nƣớc xà phòng, do tác dụng của lực cằng bề mặt lên thanh, đòn cân nằm thăng bằng sẽ 

bị lệch về phía khung dây thép. 
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Bằng cách móc các gia trọng có khối lƣợng m lên quang treo, ta đƣa đòn cần trở 

về nằm thăng bằng nhƣ hình vẽ 1: 

 

Hệ số căng bề mặt của nƣớc xà phòng đƣợc xác định theo công thức   
  

  
. 

2) Phương án 2: Xác định hệ số căng bề mặt của nước cất 

Dùng lực kế móc vào đầu sợi dây có treo một vòng kim loại sao cho đáy vòng 

nằm trên mặt thoáng khối nƣớc cất nhƣ hình vẽ 2: 

Hình 3.1. Mô hình vòng nhôm 

đang đƣợc nâng lên khỏi mặt nƣớc 

 

 

 

 

 

Vòng nhôm 

dây treo 

màng nƣớc 
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Do vòng bị nƣớc dính ƣớt hoàn toàn nên để bứt vòng ra khỏi mặt thoáng khối 

nƣớc, lực kế cần tác dụng lên vòng một lực    bằng tổng trọng lực  ⃗  và lực căng bề 

mặt   ⃗⃗  ⃗ tác dụng lên vòng. 

Hệ số căng bề mặt của nƣớc cất đƣợc xác định theo công thức   = 
  

     
 = 

   

     
 , 

trong đó l1, l2 là chu vi ngoài và chu vi trong của đáy vòng. 

III. Phương án thí nghiệm 

1) Phương án 1 

a) Dụng cụ thí nghiệm 

Một cân đòn và các gia trọng (các móc nhỏ) có khối lƣợng 0.1 g và 0.01 g. 

Kẹp nhỏ để treo gia trọng. 

Hai khung dây thép inox đƣợc uốn thành dạng nhƣ hình vẽ 1, có chiều dài cạnh 

AB lần lƣợt là l1 = 5 cm và l2 = 10 cm. 

Khung dây thép làm quang treo. 

Cốc đựng nƣớc xà phòng. 

Khúc gỗ để đặt cốc nƣớc xà phòng. 

b) Tiến trình thí nghiệm  

Đặt cốc đựng nƣớc xà phòng lên trên khúc gỗ nhƣ hình vẽ 2. 
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Treo khung có chiều dài cạnh AB có l1 = 5 cm vào đầu bên trái đòn cân sao cho 

một phần các cạnh bên của khung ngập trong nƣớc và thanh AB cách mặt thoáng khối 

nƣớc từ 1 đến 2 cm. 

Móc các gia trọng lên quang treo ở đầu bên phải đòn cân và vặn các ốc vít chỉnh 

thăng bằng ở hai đầu đòn cân để đòn cân nằm thăng bằng. 

Nâng cốc lên sao cho thanh AB ngập trong nƣớc xà phòng, rồi hạ cốc về vị trí 

ban đầu để tạo một màng xà phòng nằm giữa thanh AB và mặt thoáng khối nƣớc. 

Móc thêm các gia trọng lên quang treo để đƣa đòn cân trở vầ nằm thăng bằng. 

Ghi giá trị khối lƣợng m1 của các gia trọng đã móc thêm vào bảng số liệu. 

Lần thí nghiệm Khối lƣợng m của các 

gia trọng đƣợc móc thêm 

(kg) 

Hệ số căng bề mặt σ 

của nƣớc xà phòng (N/m) 

1   

2   

3   

Lặp lại thêm các bƣớc thí nghiệm trên hai lần. 

Lấy g = 9.8 m/s
2
, tính σ trong mỗi lần thí nghiệm,  ,  . 

Lặp lại các bƣớc thí nghiệm với khung có chiều dài thanh AB là l2 = 10 cm. 

2) Phương án 2 

a) Dụng cụ thí nghiệm: 

- Lực kế ống có GHĐ 0,1N, có độ chia nhỏ nhất 0,001N, có vỏ nhựa trong suốt. 

- Vòng nhôm hình trụ 52 mm, cao 9 mm, dày 0,7 mm, khoan 6 lỗ cách đều và 

có dây treo. 

- Hai cốc nhựa 80 mm, có vòi ở gần đáy, nối thông nhau bằng một ống mềm 

dài 0,5 m. 
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- Giá đỡ 10 mm, đƣợc gắn lên đế 3 chân. Dùng khớp đa năng để nối với giá 

nằm ngang 8 mm. 

- Thƣớc kẹp để đo đƣờng kính ngoài và đƣờng kính trong của vòng nhôm. Độ 

chia nhỏ nhất của thƣớc kẹp, tùy loại, có thể đạt tới 0,1 mm; 0,05 mm hoặc 0,02 mm. 

b) Tiến trình thí nghiệm 

- Dùng thƣớc kẹp đo 3 lần đƣờng kính ngoài D và đƣờng kính trong d của vòng, 

ghi kết quả vào bảng 3.1. Sau đó tính chu vi ngoài l1 của đáy vòng và ghi vào bảng số 

liệu các giá trị tính đƣợc.  

Bảng 3.1.  

Lần đo l1 

(mm) 

l2 

(mm) 

1   

2   

3   

Tính 1l , 1l , 2l , 2l  

- Treo lực kế vào thanh ngang của giá đỡ và móc nó vào đầu dây treo vòng để 

xác định trọng lƣợng P của vòng. 

- Hạ lực kế xuống thấp dần sao cho đáy vòng nằm trên mặt thoáng khối nƣớc ở 

cốc A. 

- Hạ từ từ cốc nƣớc B xuống phía dƣới, cho tới khi vòng bị bứt ra khỏi mặt 

thoáng khối nƣớc ở cốc A. Đọc trên lực kế và ghi vào bảng số liệu lực F1. Đọc trên lực 

kế và ghi vào bảng số liệu giá trị thực F1. 

- Nâng cốc nƣớc B sao cho đáy vòng lại nằm trên mặt thoáng khối nƣớc ở cốc A. 

- Lặp lại thí nghiệm trên hai lần. 

- Tính và ghi vào bảng số liệu các giá trị lực căng bề mặt F1‟, F2‟, F3‟, và 'F . 
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Lần thí nghiệm F (N) F‟ = F - P (N) 

1   

2   

3   

Tính  và  . 

IV.2.Tìm hiểu và sưu tầm các thí nghiệm VLPT không có trong SGK 
IV.2.1. Lớp 10 

Theo “Thí nghiệm vật lý phổ thông của Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn Ngọc Hƣng”   

1. Thí nghiệm: Quy luật đường đi của chuyển động thẳng đều với bộ đệm khí 

trung quốc 

 Mục đích thí nghiệm: 

- Nghiệm lại quy luật đƣờng đi của chuyển động thẳng đều. 

- Đo vận tốc của chuyển động thẳng đều. 

 

Dụng cụ thí nghiệm: - Băng 

đệm 

không khí, - Xe trƣợt, - Đồng hồ 

hiện số với hai cổng quang điện, 
 

Lắp ráp và bố trí thí nghiệm:  

+ Lắp ống dẫn khí từ bơm 

nén khí đến 

băng đệm khí. 

+ Cho bơm nén khí hoạt 

động và điều chỉnh mức thăng 

bằng của đệm khí. 

+ Nối 2 cửa quang điện vào 

đồng hồ và đặt lên đệm khí ở hai 
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vị trí tuỳ chọn trên 

băng đệm khí. Bật công tắc nguồn 

của đồng hồ.  

+ Lắp tấm cản quang vào xe 

trƣợt. 

+ Đặt đồng hồ ở chế độ đo 

S1. (Có thể đặt một ít đất dính ở 

một đầu của băng đệm khí để khi 

xe trƣợt không chuyển 

động ngƣợc lại sau khi va chạm 

vào). 

 

 Tiến hành thí nghiệm 

+ Đặt xe trƣợt lên băng đệm khí (phía không có đất dính) và đẩy cho xe trƣợt chuyển 

động. (Hoặc dùng súng lò xo bắn cho xe trƣợt chuyển động). Xe trƣợt sẽ chuyển động 

lần lƣợt qua cả 2 cửa quang điện và đồng hồ sẽ lần lƣợt ghi thời gian xe chạy qua cửa 

1 rồi cộng thêm thời gian xe chuyển động qua cửa 2. 

+ Đọc nhanh thời gian ghi đƣợc trên đồng hồ khi xe trƣợt đi qua của quang điện 1 (t1). 

Thời gian xe trƣợt đi qua của quang điện 2 (t2) là hiệu của số chỉ trên đồng hồ sau thí 

nghiệm và t1. 

+ Nhận xét giá trị của t1 và t2 rồi rút ra kết luận về chuyển động của xe trƣợt. 

+ Đo độ dài tấm cản quang rồi tính vận tốc của xe. 

+ Thay tấm cản quang khác và làm tƣơng tự nhƣ trên. 
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2.Thí nghiệm: Quy luật đường đi của chuyển động nhanh dần đếu với bộ máng 

và đồng hồ hiện số 

 Mục đích thí nghiệm 

Nghiệm lại quy luật đƣờng đi của chuyển động nhanh dần đều: 

+ Khi vận tốc ban đầu v0 = 0, công thức đƣờng đi là S = at
2
/2, nghiệm lại quy luật 

đƣờng đi là S ~ t
2
 

+ Khi vận tốc ban đầu v0 ≠ 0, nghiệm lại quy luật DS = l2 - l1 = l3 - l2 = ... = at
2
 

- Đo gia tốc của chuyển động nhanh dần đều. 

Dụng cụ thí nghiệm: - Máng 

nghiêng và giá đỡ, - Viên bi, - Đồng hồ 

hiện số với hai cổng quang điện, 

 

Lắp ráp và bố trí thí nghiệm:  

+ Nối 2 cửa quang điện đƣợc gắn 

trên máng nghiêng vào đồng hồ hiện số. 

Bật công tắc nguồn của đồng hồ. 

+ Đặt viên vi vào kẹp giữ bi ở đỉnh 

máng nghiêng. 

+ Đặt đồng hồ ở chế độ đo S2, dùng 

2 cửa quang điện để đo thời gian xe 

chuyển động giữa hai cửa quang điện. 

+ Cho kim đồng hồ về 0, rồi lặp lại 

thí nghiệm tƣơng tự trƣớc. 

- Tính các khoảng thời gian tƣơng ứng. 

  

 Phương án 1:  
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 Tiến hành thí nghiệm  

Đánh dấu trên máng nhôm vị trí của viên bi O. 

Lần lƣợt đánh dấu trên thanh nhôm các vị trí A, B, C, ... của cửa quang điện 2 sao 

cho OB =4OA, OC = 9OA, OD = 16OA, thỏa mãn BC - AB = CD - BC. Chuyển động 

của vật là nhanh dần đều nên thời gian vật đi hết các quãng đƣờng AB, BC, CD bằng 

nhau. Cần chọn các quãng đƣờng này sao cho thuận tiện khi tính toán. (Ví dụ 

OA=5cm, OB=20cm, OC=45cm, OD=80cm, …) 

Nối đồng hồ với nguồn điện 220V, bấm cồng tắc mở ở phía sau đồng hồ. 

Đặt cửa quang điện thứ 1 ở vị trí A, cửa quang điện thứ 2 ở vị trí B. 

Lắp bi vào khoá giữ bi K. Ấn nút Function ở mặt trƣớc đồng hồ đặt ở chế độ 

Timing II và để cho đồng hồ chỉ số 0. Ấn khoá giữ bi K để thả cho bi chuyển động. 

Thời gian ghi đƣợc trên đồng hồ là thời gian bi chuyển động trên đoạn AB (t1). 

Dịch cửa quang điện 1 đến B, cửa quang điện 2 đến C và lặp lại nhƣ trên ta xác 

định đƣợc thời gian bi chuyển động trong đoạn BC (t2). 

Dịch cửa quang điện 1 đến C, cửa quang điện 2 đến D và lặp lại nhƣ trên ta xác 

định đƣợc thời gian bi chuyển động trong đoạn CD (t3). 

So sánh t1, t2, t3 và rút ra kết luận về chuyển động của viên bi là nhanh dần đều. 

Tính gia tốc theo công thức: 

DS=BC-AB= CD-BC = at
2
 (Theo số liệu trên DS=10cm). 

 Phương án 2:  
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 Tiến hành thí nghiệm 

Cửa quang điện 1 đƣợc lắp sát phía trên và nối với đồng hồ ở chốt cắm P1, cửa 

quang điện 2 ở dƣới và nối với đồng hồ ở chốt cắm P2. 

Đánh dấu trên máng nhôm vị trí của viên bi O. 

Lần lƣợt đánh dấu trên thanh nhôm các vị trí A, B, C, ... của cửa quang điện 2. 

Khoảng cách giữa hai cửa quang điện (OA, OB, OC, …) chính là quãng đƣờng viên bi 

sẽ chuyển động trong khoảng thời gian tƣơng ứng chỉ trên đồng hồ. Cần chọn các 

quãng đƣờng này sao cho thuận tiện khi tính toán. (Ví dụ OA=5cm, OB=20cm, 

OC=80cm, …). 

Nối đồng hồ với nguồn điện 220V, bấm cồng tắc mở ở phía sau đồng hồ. 

Lắp bi vào khoá giữ bi K. Ấn nút Function ở mặt trƣớc đồng hồ đặt ở chế độ 

Timing II và để cho đồng hồ chỉ số 0. Ấn khoá giữ bi K để thả cho bi chuyển động. 

Đọc thời gian ghi đƣợc trên đồng hồ. 

Đặt cửa quang điện 2 vào các vị trí đã đánh dấu trên thanh nhôm. Lắp bi vào khoá 

giữ bi K, ấn nút Function g. So sánh tỉ số 2s/t
2
. Rút ra kết luận về tính chất của chuyển 

động. 

Đọc tỉ số 2s/t
2
 ở các lần đo khác. Tính gia tốc của chuyển động. 
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3. Thí nghiệm: Đo vận tốc trung bình của chuyển động nhanh dần đều với bộ 

đệm khí trung quốc 

 Mục đích thí nghiệm: 

 - Đo vận tốc trung bình của chuyển động nhanh dần đều trên các quãng đƣờng 

khác nhau. 

- So sánh vận tốc trung bình của một chuyển động trên các quãng đƣờng khác 

nhau. 

Dụng cụ thí nghiệm: - Băng đệm 

không khí, - Xe trƣợt, - Đồng hồ 

hiện số với hai cổng quang điện, - 

Gia trọng và dây nối. 

 

 

Lắp ráp và bố trí thí nghiệm: 

 + Lắp ống dẫn khí từ bơm nén khí 

đến 

băng đệm khí. 

+ Cho bơm nén khí hoạt động và 

điều chỉnh mức thăng bằng của đệm khí. 

+ Nối 2 cửa quang điện vào đồng hồ 

và đặt lên 

đệm khí ở hai vị trí tuỳ chọn trên băng 

đệm khí. Bật công tắc nguồn của đồng hồ. 

+ Lắp thanh cản quang vào xe trƣợt. 

+ Lắp ròng rọc vào băng đệm khí. 

+ Buộc một đầu dây nylon vào phễu, 

đầu dây kia buộc vào thanh buộc dây. 

Luồn dây qua 

lỗ ở đầu của băng đệm khí và lắp vào xe. 

+ Đặt đồng hồ ở chế độ đo S2, dùng 

2 cửa quang điện để đo thời gian xe 

chuyển động giữa hai cửa quang điện. 
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 Đo vận tốc trung bình của chuyển động nhanh dần đều 

Tiến hành thí nghiệm: 

+ Chọn các quãng đƣờng khác nhau để đo thời gian chuyển động của xe ứng với các 

quãng đƣờng đó. 

+ Đặt cửa quang điện thứ hai tại vị trí S1, thả nhẹ cho xe chuyển động. Ghi thời gian 

trên đồng hồ (t1) ghi vào bảng. 

+ Thay đổi vị trí của các cửa quang điện, lặp lại thí nghiệm đo các khoảng thời gian 

tƣơng ứng. 

+ Tính vận tốc trung bình của xe và nhận xét kết quả. 

 

4. Thí nghiệm: Đo vận tốc tức thời của chuyển động nhanh dần đều với bộ đệm 

khí trung quốc 

 Mục đích thí nghiệm: 

- Ý nghĩa của vận tốc tức thời. 

- Đo vận tốc tức thời của chuyển động nhanh dần đều tại một điểm trên quỹ đạo 

Dụng cụ thí nghiệm: - Băng đệm 

không khí, - Xe trƣợt, - Đồng hồ 

hiện số với hai cổng quang điện, - 

Gia trọng và dây nối. - Giá đỡ. 

 

Lắp ráp và bố trí thí nghiệm:  

+ Lắp ống dẫn khí từ bơm nén khí 

đến 

băng đệm khí. 
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+ Cho bơm nén khí hoạt động và 

điều chỉnh mức thăng bằng của đệm khí. 

+ Lắp tấm cản quang vào xe trƣợt. 

+ Lắp ròng rọc vào băng đệm khí. 

+ Buộc một đầu dây nylon vào phễu, 

đầu dây kia buộc vào thanh buộc dây. 

Luồn dây qua lỗ ở đầu của băng đệm khí 

và lắp vào xe. 

+ Đặt giá đỡ phía dƣới gia trọng sao 

cho khi xe chuyển động đƣợc một đoạn 

thì gia trọng sẽ chạm vào giá đỡ. 

+ Nối 1 cửa quang điện vào đồng hồ 

và đặt lên 

đệm khí ở vị trí trên băng đệm khí sao cho 

sau khi gia trọng chạm vào giá đỡ xe mới 

chạy qua chúng. Bật công tắc nguồn của 

đồng hồ. 

+ Đặt đồng hồ ở chế độ đo S1, dùng 

1 cửa quang điện để đo thời gian xe 

chuyển động qua cửa quang điện. 

 

 Tiến hành thí nghiệm: 

+ Đặt giá đỡ ở bên dƣới phễu đựng quả nặng. Định đo vật tại vị trí nào trên quỹ đạo thì 

đánh dấu và đặt giá đỡ sao cho khi xe ở vị trí đó thì quả nặng chạm vào giá đỡ. 

+ Đặt một cửa quang điện lên đệm khí trên quãng đƣờng khi xe trƣợt không còn chịu 

tác dụng của quả nặng. 

+ Dùng tấm định vị cố định vị trí đầu của xe trên đệm khí. 

+ Để xe trƣợt sát với tấm định vị và thả cho xe trƣợt chuyển động. 

+ Đọc thời gian ghi trên đồng hồ và ghi vào bảng. 

+ Đo độ rộng của tấm cản quang và tính vận tốc của xe. 

+ Lặp lại thí nghiệm để đo vận tốc tức thời tại các vị trí khác nhau. 
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5. Thí nghiệm: Quy luật đường đi của chuyển động nhanh dần đếu với bộ 

đệm 

khí trung quốc 

 Mục đích thí nghiệm: 

- Đo vận tốc trung bình của chuyển động nhanh dần đều trên các quãng đƣờng 

khác nhau. 

- So sánh vận tốc trung bình của một chuyển động trên các quãng đƣờng khác 

nhau. 

Dụng cụ thí nghiệm: - Băng đệm 

không khí, - Xe trƣợt, - Đồng hồ 

hiện số với hai cổng quang điện, - 

Gia trọng và dây nối. 

 

Lắp ráp và bố trí thí nghiệm:  

+ Lắp ống dẫn khí từ bơm nén khí 

đến băng đệm khí. 

+ Cho bơm nén khí hoạt động và 

điều chỉnh mức thăng bằng của đệm khí. 

+ Nối 2 cửa quang điện vào đồng hồ 

và đặt lên 

đệm khí ở hai vị trí tuỳ chọn trên băng 

đệm khí. Bật công tắc nguồn của đồng hồ. 

+ Lắp thanh cản quang vào xe trƣợt. 

+ Lắp ròng rọc vào băng đệm khí. 
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+ Buộc một đầu dây nylon vào phễu, 

đầu dây kia buộc vào thanh buộc dây. 

Luồn dây qua lỗ ở đầu của băng đệm khí 

và lắp vào xe. 

+ Đặt đồng hồ ở chế độ đo S2, dùng 

2 cửa quang điện để đo thời gian xe 

chuyển động giữa hai cửa quang điện. 

 

 Đo vận tốc trung bình của chuyển động nhanh dần đều 

Tiến hành thí nghiệm: 

+ Chọn các quãng đƣờng khác nhau để đo thời gian chuyển động của xe ứng với các 

quãng đƣờng đó. 

+ Đặt cửa quang điện thứ hai tại vị trí S1, thả nhẹ cho xe chuyển động. Ghi thời gian 

trên đồng hồ (t1) ghi vào bảng. 

+ Thay đổi vị trí của các cửa quang điện, lặp lại thí nghiệm đo các khoảng thời gian 

tƣơng ứng. 

+ Tính vận tốc trung bình của xe và nhận xét kết quả. 

 

Theo tài liệu vật lý đại cương 

6. Thí nghiệm kiểm chứng ba định luật Niu-tơn. 

 Mục đích thí nghiệm 

Một xe có dạng chữ V ngƣợc chuyển động trƣợt dọc theo một băng kim loại có mặt 

trƣợt đồng dạng với xe. Nhờ khí nén thoát ra từ các lỗ nhỏ trên mặt trƣợt của băng, 

nâng xe lên khỏi mặt băng, đồng thời tạo ra một lớp đệm khí có tác dụng giảm thiểu 
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gần nhƣ triệt tiêu lực ma sát giữa xe và mặt băng. Từ điều kiện đó cho phép ta kiểm 

chứng lại ba định định luật Niutơn: 

1. Sự bảo toàn trạng thái chuyển động của xe ( đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều 

) khi xe chịu các lực cân bằng. 

2. Mối quan hệ giữa lực tác dụng và gia tốc chuyển động của xe. 

3. Mối quan hệ giữa lực và phản lực xuất hiện khi hai xe tác dụng tƣơng hỗ với nhau 

bằng lực đàn hồi. 

 Dụng cụ thí nghiệm 

1.Băng đệm khí có 3 chân vít điều chỉnh thăng bằng. 

2. Hai chiếc xe trƣợt . 

3. Bơm nén khí và ống dẫn khí nén. 

4. Máy đo thời gian hiện số (MC-963 hoặc tƣơng đƣơng ) 

5. Hai cổng quang điện E, F. 

6. Các phụ kiện khác : 2 Gia trọng chữ nhật , các quả cân nhỏ (1g, 2g , 5g ), dòng dọc, 

dây treo, cốc nhỏ đựng quả cân, đĩa đệm. 

 

 Lắp ráp thí nghiệm 

1. Băng đệm khí cần đƣợc lắp đặt trên mặt bàn phẳng, vững chắc. Hai cung đàn 

hồi đƣợc lắp ở hai đầu băng để tránh cho xe chạy đập vào hai tấm chắn T1, T2 làm 

hỏng xehoặc gãy tấm nhựa T1, T2 . 

 2. Lắp ống dẫn khí nén nối thông giữa băng đệm khí và máy bơm. Bật điện cho 

chạy máy bơm , đặt xe trƣợt lên băng đệm khí , và tiến hành điều chỉnh thăng bằng 
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cho hệ thống nhờ các vít và đĩa đệm. Hệ thống đƣợc xem là thăng bằng khi xe đứng 

yên hoặc không chuyển dịch ƣu tiên theo hƣớng nào. Để đảm bảo độ chính xác, thí 

nghiệm cần đƣợc thực hiện trong điều kiện không có gió.  

3. Hai cổng quang điện E, F ban đầu có thể đặt ở vị trí 40 và 70 cm. 

 Tiến hành thí nghiệm 

1. Khảo sát chuyển động của xe dƣới tác dụng của các lực cân bằng. 

a. Thí nghiệm: 

+ Đồng hồ đo thời gian hiện số đặt ở MODE” A+B.” 

+ Kéo xe bằng trọng lực của (Cốc + quả cân 10g ), dây đƣợc nối sao cho khi xe ở 

vị trí tận cùng phải của băng thì cốc gia trọng chỉ cách mặt sàn khoảng 10 cm ( có thể 

dùng một mặt ghế để tạo giá đỡ cốc). Nhƣ vậy sau khi chuyển động đƣợc 10 cm thì 

lực kéo bị gỡ bỏ, xe chỉ còn chịu tác dụng của những lực cân bằng. Ghi lại thời gian 

chắn tia t1 và t khi xe đi qua hai cổng E, F. Hãy xác định vận tốc của xe tại 2 vị trí này. 

+ Lặp lại phép đo trên tại các vị trí khác nhau của hai cổng quang điện E, F, ghi 

kết quả vào bảng số liệu. 

Vị trí  E1 E2 F1 F2 

t     

v = h/t     

  

b. Xử lý kết quả  

Thời gian chắn tia khi xe đi qua cổng thứ 2 (cổng E) là t2 = t – t1 . Nếu t1 = t2 thì 

chuyển động của xe là thẳng đều. 

2. Khảo sát mối quan hệ giữa lực tác dụng và gia tốc. 

a.Thí nghiệm 

  Trong thí nghiệm này ta có thể dùng 4 quả cân ( 1 quả 1g , 2 quả 2g , và 1 quả 

5g) để tạo ra các trọng lực kéo xe P = ( m0 + (1,2,3,4 .....10)).g.10
-3

 (N). Các quả cân 

tạo lực kéo đƣợc bỏ vào cốc, các quả còn lại đặt lên xe. Khối lƣợng của cả hệ: M = ( 
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M0 + m0 + 10 ) (g). Trong đó M0 là khối lƣợng xe, m0 là khối lƣợng cốc. 

Có nhiều cách đo gia tốc của xe trƣợt trên đệm khí: 

- Nếu dùng cờ chắn sáng dạng chữ I có bề rộng h = 10mm , hai cổng E, F đặt tại vị trí 

bất kỳ trên đƣờng chuyển động của xe, cho máy đo thời gian làm việc ở MODE (A+B) 

ta đo đƣợc t1và t2 là thời gian che sáng khi xe đi qua hai cổng E , F sau đó chuyển 

Mode hoạt động máy đo thời gian về vị trí A B để đo khoảng thời gian t xe chạy giữa 

2 cổng E, F , thì gia tốc a xác định đƣợc từ công thức: 

2 1v v
a

t


  

Trong đó v1= h/ t1 và v2= h/ t2 là vận tốc của xe tại hai cổng E, F. 

- Nếu cổng F đƣợc đặt tại vị trí khi xe bắt đầu chuyển động sao cho mép trƣớc của cờ 

chắn sáng chỉ cách tia hồng ngoại khoảng < 1mm, máy đo thời gian đặt ở MODE 

(AB), thì ta đo đƣợc khoảng thời gian t xe chạy đến cổng E. Gia tốc a đƣợc xác định 

bởi : 

2

2s
a

t
  

( s : khoảng cách giữa hai cổng E,F ) 

+ Thực hiện các phép đo gia tốc ứng với trƣờng hợp bỏ vào cốc các quả cân có 

khối lƣợng lần lƣợt bằng m = 1,2,3,4,5....10. Các quả còn lại đặt lên xe . Ghi kết quả 

vào bảng 2. 

+ Thực hiện các phép đo gia tốc ứng với trƣờng hợp bỏ vào cốc chỉ 1 quả cân có 

khối lƣợng 5g , còn khối lƣợng xe thay đổi bằng cách thêm bớt gia trọng. 

Ghi kết quả vào bảng số liệu. 

Khối lƣợng xe M0 =..............                                                       Khối lƣợng cốc 

m0 =....................... 

M P t1 t2 t a 
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b. Xử lý kết quả : 

Lực kéo P truyền gia tốc a cho hệ. 

+ Trong trƣờng hợp khối lƣợng của hệ không đổi: 

 - Tỷ số P1 / a1 = P2 / a2 = P3 / a3 = P4 / a4 =...... 

 - Đồ thị biểu diễn quan hệ P (a) là một đoạn thẳng. Gia tốc do lực P truyền cho 

hệ tỷ lệ với lực tác dụng. 

+ Trong trƣờng hợp lực kéo không đổi, khối lƣợng M của hệ thay đổi: 

- Tỷ số : a1 / a2 = M2 / M1 

Gia tốc do lực P truyền cho hệ tỷ lệ nghịch với khối lƣợng của hệ. 

3. Khảo sát lực tương tác giữa hai vật  

a. Thí nghiệm  

Trong thí nghiệm này ta sử dụng hai xe trƣợt có khối lƣợng m1 và m2. Lắp vào 

đầu mỗi xe một lò xo lá. Dùng một vòng chỉ buộc nén chúng lại sao cho lò xo căng. 

Chọn hai cờ chắn sáng dạng chữ U có kích thƣớc bằng nhau, máy đo thời gian đặt ở 

mode A B. Bật điện máy bơm, đặt hai xe nằm ở khoảng giữa hai cổng E, F, điều chỉnh 

cẩn thận thăng bằng cho băng đệm khí . 

Đốt sợi chỉ, lực đàn hồi của lò xo làm cho cả hai xe chuyển động bật ra. Khi lò 

xo đã dãn hết, hai xe bắt đầu rời nhau thì lực  tƣơng tác giữa hai xe cũng kết thúc, hai 

chuyển động đều với vận tốc v1 , v2 . Ghi vào bảng 3 thời gian t1, t2 các cờ chắn sáng 

đi qua các cổng E, F. 

Treo thêm gia trọng vào các xe và lặp lại thí nghiệm trên với các khối lƣợng m1, 

m2 khác nhau. 

 Ghi tiếp kết quả vào bảng số liệu. 

 Khối lƣợng m t m/t 
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Xe m1    

Xe m2    

    

Xe m1    

Xe m2    

    

Xe m1    

Xe m2    

 

b. Phân tích kết quả: 

- Lực F2 do xe m2 tác dụng lên xe m1 truyền cho m1 một gia tốc a1 : F2 = m1.a1. 

- Gia tốc a1 có thể tính: a1 = v1/ t. (t : thời gian tƣơng tác giữa hai xe ). 

- Lực F1 do xe m1 tác dụng lên xe m2 truyền cho m2 một gia tốc a2: F1 = m2.a2. 

- Gia tốc a2 có thể tính: a2 = v2/ t. ( t : thời gian tƣơng tác giữa hai xe ). 

- F1, F2 là hai lực cùng phƣơng, ngƣợc chiều. 

- Về trị số: F2 / F1 = ( m1. v1 / m2 . v2) = m1. t2 / m2. t1. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy m1. t 2 = m2.t1 , thì F1, F2 là hai lực trực đối. 

Theo sách “Thí nghiệm Vật lý với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ lon” 

của Nguyễn Ngọc Hưng. 

1. Thí nghiệm 1: Chuyển động đều của vỏ lon chứa chất lỏng nhớt 

 Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát sự phụ thuộc tốc độ chuyển động đều của lon chứa chất lỏng nhớt vào 

độ nhớt của chất lỏng, khối lƣợng của chất lỏng chứa trong lon và vào góc nghiêng của 

mặt phẳng lăn. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Lấy ba vỏ lon đã bỏ nắp và đổ vào lon một trong ba chất lỏng nhớt (glixerin, siro 

và nƣớc xà phòng rửa bát) có cùng khối lƣợng. Gắn kín miệng lon bằng một miếng 
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nhựa trong có đƣờng kính 6,3cm, đƣợc làm từ chai nhựa.

 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đặt một lon rỗng lên đâu trên của mặt phằng nghiêng nhẵn, dài hơn 1m, rồi 

buông tay. Lon chuyển động nhanh dần đều xuống đầu dƣới của mặt phẳng nghiêng. 

Lần lƣợt đặt từng lon lên đầu mặt phẳng nghiêng, rồi buông tay cho lon chuyển 

động. Kết quả cho thấy: khi tăng từ góc nghiêng của mặt phẳng thì ứng với một góc 

nghiêng thích hợp, sau một đoạn đƣờng nào đó, từng lon sẽ chuyển động thẳng đều. 

Làm thí nghiệm với từng lon: khi giữ nguyên khối lƣợng chất lỏng nhớt chứa 

trong lon, nếu tăng góc nghiêng của mặt phẳng thì tốc độ chuyển động của lon tăng 

theo. 

Khi thay đổi khối lƣợng chất lỏng nhớt chứa trong lon thì lon chứa nhiều chất 

lỏng sẽ chuyển động với tốc độ lớn hơn. 

Nếu đặt cả ba lon chứa các chất lỏng nhớt khác nhau có cùng khối lƣợng lên đầu 

trên của mặt phẳng nghiêng sao cho trục của ba lon làm thành một đƣờng thẳng vuông 

góc với chiều dài mặt phẳng nghiêng và cho chúng chuyển động đồng thời thì sẽ thấy 

các lon chuyển động với tốc độ khác nhau: lon chứa siro lăn nhanh nhất và lon chứa xà 

phòng lăn chậm nhất. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 



234 

 

 

 

Chất lỏng nhớt dính vào thành trong của vỏ lon và làm vỏ lon chuyển động chậm 

đi thành chuyển động đều. 

Tốc độ chuyển động của lon phụ thuộc vào lƣợng chất lỏng nhớt chứa trong lon 

(khổi lƣợng chất lỏng tăng thì tốc độ chuyển động của lon tăng), vào góc nghiêng của 

mặt phẳng nghiêng (tăng góc nghiêng thì tốc độ chuyển động của lon cũng tăng theo) 

và vào độ nhớt của chất lỏng (độ nhớt của chất lỏng càng lớn thì tốc độ lăn của lon 

càng nhỏ). 

 Lƣu ý: có thể dùng một trụ xốp đƣờng kính 6,3cm, dày 2cm để nút lon thay cho 

tấm nhựa trong. 

Thí nghiệm cũng có thể đƣợc tiến hành với các chất lỏng nhớt khác nhƣ dầu ăn, 

dầu gội đầu, dầu nhờn xe máy,… sau khi làm thí nghiệm, các chất lỏng này vẫn sử 

dụng đƣợc, sẽ tiện cho học sinh. 

Để tính tốc độ của lon, ta đánh dấu quãng đƣờng mà lon đi đƣợc sau những 

khoảng thời gian bằng nhau 3÷5s nhờ đồng hồ đeo tay. Tốt nhất là một ngƣời nhìn 

đồng hồ một ngƣời khác đánh dấu vị trí của lon trên mặt phẳng nghiêng. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Ở lớp 10, giáo viên có thể giao cho học sinh hoặc  các nhóm học sinh chế tạo 

dụng cụ và khảo sát định tính các mối liên hệ tốc độ chuyển động của lon và khối 

lƣợng, độ nhớt của chất lỏng chứa trong lon, góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng. 

2. Thí nghiệm 2: Bơm quán tính 

 Mục đích thí nghiệm 

Chỉ ra quán tính của dòng nƣớc chuyển động. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cắt bỏ đáy một chai nhựa 1,25l và đục trên nắp 

chai một lỗ để gắn chặt vào đó một đoạn ống nhựa 

trong có kích thƣớc 0,8cm, dài 3cm. Lồng khít vào 

đầu trên của ống này một đoạn vỏ bút bi có lổ ở trên 
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với đƣờng kính 0,3cm. Lại lồng ra ngoài vỏ bút bi một ống nhựa dài 10cm, có đầu 

đƣợc thu nhỏ thành vòi phun. Cho vào vòi phun này một viên bi đƣờng kính 0,4cm. 

Nhờ vậy viên bi và lỗ ở đầu ống vỏ bút bi đã tạo thành một cái van, van này đóng mở 

mỗi khi chai chuyển động lên, xuống. 

Chai nhựa đƣợc đặt trong chậu nƣớc sâu 20cm. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Khi dùng tay đƣa chai đột ngột lên phía trên, đột ngột hàm nó và đột ngột đƣa 

xuống phía dƣới thì sẽ thấy: sau mỗi lần lên xuống,  nƣớc dâng lên trong ống. Sau 

nhiều lần nhƣ thế, nƣớc sẽ phun ra ngoài theo vòi phun. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Nguyên nhân làm nƣớc dâng lên và phun ra ngoài là do quán tính của dòng nƣớc 

chuyển động.  Trong quá trình đƣa chai chuyển động lên phía trên, van đƣợc đóng kín. 

Do đó, nƣớc trong chai chuyển động có gia tốc hƣớng lên phía trên. Nếu ta hàm chai 

và đột ngột đƣa chai xuống thì do quán tính, nƣớc tiếp tục chuyển động lên phía trên. 

Lúc đầu nƣớc dâng lên trong thành chaim đẩy không khí trong chai qua van ra ngoài. 

Sau một số lần đƣa chai lên xuống, nƣớc tiếp tục dâng lên trong ống và sẽ thoát ra 

ngoài vòi phun. 

 Lƣu ý 

Đầu của vỏ bút bi phải đƣợc cắt thật phẳng để khi đƣa chai lên phía trên thì viên 

bi đóng kín đầu vỏ bút bi. 

Không đƣợc phép hạ chai xuống dƣới quá nhanh làm viên bi bị đẩy lên cao trong 

ống nhựa và sẽ không đóng khít vào vỏ bút bi khi đƣa chai lên. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc sử dụng khi đề cập định luật I Newton ở lớp 10 và có thể 

đƣợc học sinh tiến hành ở nhà hay trong các giờ học ngoại khóa. 

3. Thí nghiệm 3: Bơm thủy lực 

 Mục đích thí nghiệm 
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Chỉ ra hiệu ứng do quán tính của dòng nƣớc chuyển động. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Để chế tạo dụng cụ thí nghiệm, ta dùng 3 chai nhựa 1,25l 

đƣợc gia công nhƣ sau: 

Chai bên trái A đƣợc cắt bỏ đáy và có lổ ở nắp chai. Chai 

đƣợc lật ngƣợc và lỗ ở nắp chai đƣợc gắn kín một ống nhựa dài 

1,3m, đƣờng kín 0,8 cm. 

Chai ở giữa B đƣợc chế tạo nhƣ sau: 

Cắt ngang thành một chai nhựa làm hai phần. Phần có 

nắp chai có lỗ với đƣờng kính 0,8cm và đục ở giữa nắp chai. 

Lắp vào lỗ này một van đƣợc làm nhƣ sau : đục một lỗ có 

đƣờng kính 0,4cm ở đỉnh của quả bóng bàn. Vặn chặt vào lỗ 

này nhờ đai ốc đƣờng kính 0,4cm, dài 9cm và có ren, rồi luôn 

thanh sắt qua lỗ ở nắp chai sao cho nữa quả bóng bàn nằm hoàn toàn trong chai và mặt 

lồi của nó hƣớng lên trên. Lồng phía ngoài thanh sắt một đoạn ống nhựa đƣờng kính 

0,6cm, có chiều dài sao cho khi quả bóng bàn bị kéo đến vị trí cao nhất thì đầu trên của 

ống nhựa cao hơn nắp chai 1cm. Vặn đai ốc vào thanh sắt ở đâu trên của ống nhựa. 

Chụp lên đai ốc này một ống hình trụ đƣợc cắt từ  lọ nhựa có lỗ ở đáy. Đƣờng kính của 

đáy ống hình nhựa lớn hơn đƣờng kính nắp chai. Cố địng ống trụ này vào thanh sắt 

nhờ một đai ốc khác. 

Đục sát đáy phần còn lại của chai vừa cắt hai lỗ đối xứng nhau. 

Gắn trở lại hai nữa chai vừa cắt với nhau. Nối đầu ống nhựa ở chai A vào một lỗ 

ở đáy chai B. Luồn vào lỗ còn lại đầu một ống nhựa khác dài 1,3m, còn đầu kia của 

ống nhựa đƣợc gắn cố định vào lỗ đƣợc đục ở nắp chai bên phải C. 

Chai C có lỗ ở đáy để luồn vào chai một ống nhựa có đƣờng kính 0,8cm, dài 

80cm sao cho một đầu của ống nằm sâu trong chai, cách miệng chai 10cm. Lắp vào 

miệng chai một van đƣợc làm nhƣ sau: cho một viên bi ve vào trong chai. Đậy miệng 
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chai bằng một nút cao su có đục lỗ. Gắn vào trong lỗ một ống nhựa đƣợc cắt phẳng 

đầu trên và dài 3cm. Nắp chai đƣợc vặn ở ngoài nút cao su. 

Cố định các chai và các ống nối lên giá đỡ sao cho đầu trên của ống nhựa ở chai 

C hƣớng vào đáy hở của chai A. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đổ đầy nƣớc vào chai A, bơm thủy lực sẽ bắt đầu hoạt động. Nƣớc sẽ đƣợc bơm 

lên đến độ cao cao hơn độ cao của cột nƣớc ở chai A. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Do trọng lƣợng của cột nƣớc chảy xuống từ chai A, dòng nƣớc đƣợc gia tốc. 

Nƣớc sẽ thoát qua lỗ mở của van gắn ở nắp chai B. Khi dòng chất lỏng thoát ra này có 

tốc độ đạt đƣợc đến một giá trị nào đó thì nó đẩy van lên phía trên và đóng van lại. Khi 

đó chuyển động của dòng nƣớc thoát ra bị dừng lại đột ngột. Do quán tính, nó tạo ra ở 

miền xung quanh van một áp suất lớn, trong khi dòng nƣớc vẫn chảy xuống từ chai A. 

Áp suất này làm cho nƣớc chảy qua ống nối, mở van ở chai C và dâng lên trong ống 

nối ở chai này tới độ cao lớn hơn cả độ cao của mặt nƣớc ở chai A. 

 Lƣu ý 

Chổ nối các ống nhựa với các chai và nắp chai đƣợc gắn khít. 

Van ở chai B cần có khối lƣợng thích hợp sao cho nó đóng mở đúng lúc. Viên bi 

của van ở chai C phải đậy khít miệng ống nhựa đƣợc gắn trong nút cao su để nƣớc 

không chảy ngƣợc chở lại vào chai B khi van này đóng. 

Muốn nƣớc thoát ra khỏi vòi phun ở ống nối luồn qua đáy chai C đƣợc liên tục, 

đầu nối này ở trong chai phải cách miệng chai 10cm để tạo thành một lớp đệm khí 

trong chai. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng trong dạy học các định luật niwton và đặc 

biệt thích hợp cho các giờ học ngoại khóa về cơ học chất lỏng, chất khí chuyển động ở 

lớp 10. 
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4. Thí nghiệm 4:  Trạng thí không trọng lượng của vật rơi tự do. 

 Mục đích thí nghiệm 

Kiểm nghiệm sự mất trọng lƣợng của vật khi rơi tự do 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Đổ nƣớc vào một chai nhựa cao khoảng 5cm và nút chặt chai 

bằng một nút cao su có lỗ. Cắm xuyên qua nút một ống đồng dài 

40cm đến gần sát đáy chai, đầu trên của ống đã đƣợc làm thành vòi 

phun. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Dùng miệng thổi mạnh vào đầu vòi phun. Ngừng thổi để cho 

nƣớc phun ra khỏi vòi. Đƣa chai lên độ cao 1m. 

Đợi đến khi nƣớc ngừng phun thì thả tay ra cho rơi tự do. Lập 

tức sau khi buông tay, nƣớc lại phun ra. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Trƣớc khi rơi (nƣớc đã ngừng phun), trong ống có đầy nƣớc. Áp suất do trọng 

lƣợng của cột nƣớc trong ống tác dụng lên mặt nƣớc trong chai, làm áp suất của khí 

trong chai lớn hơn áp suất của khí ở bên ngoài chai. 

Trong quá trình rơi, nƣớc mất trọng lƣợng nên không còn áp suất dó trọng lƣợng 

của cột nƣớc gây ra nữa. Do áp suất của khí trong chai lớn hơn áp suất của khí ở bên 

ngoài chai nên nƣớc đã bị đẩy phun ra ngoài qua vòi phun. 

 Lƣu ý 

Nếu mặt nƣớc trong chai thấp hơn đầu ống đồng thì thả tay, nƣớc sẽ không phun 

ra. Vì vậy, khi tiến hành thí nghiệm, đầu ống đồng trong chai phải ngập trong nƣớc ít 

nhất là 2cm. 

Ngay trƣớc khi thổi khí vào ống hoặc khi nƣớc đang phun, đã  đƣa chai lên độ 

cao cẩu thả. 
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Để tránh làm cong ống, cần thả chai xuống vật mềm nhƣ cát, cũng có thể treo 

chai vào đầu sợi dây mềm, chắc (dây dù), dài 1,5m, còn đầu kia của sợi dây đƣợc buộc 

chắt ở độ cao 2m. 

Thí nghiệm này cũng có thể tiến hành bằng phƣơng án khác: đục các lỗ có đƣờng 

kính 2mm ở thành và đáy cjai nhựa. Đổ đầy nƣớc vào chai thì nƣớc sẽ phun qua các lỗ 

thả cho chai rơi tự do, ngat khi buông tay ra nƣớc lập tức ngừng phun. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc sử dụng để kiểm nghiệm hiện tƣớng không trọng lƣợng của 

vật rơi tự do đƣợc rút ra bằng suy luận toán học ở lớp 10. Để dự doán hiện tƣợng xảy 

ra, học sinh phải huy động cả những kiến thức đã học ở lớp 8 về áp suất tĩnh của chất 

lỏng và chất khí. 

5. Thí nghiệm 5: Lực đẩy Ác-si-mét trong khối chất lỏng rơi tự do 

 Mục đích thí nghiệm 

Kiểm nghiệm sự triệt tiêu lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật ngập hoàn toàn 

trong chất lỏng khi khối chất lỏng rơi tự do. 

 Chế tọa dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Dùng một chiếc kim nung nóng đỏ để dùi một lỗ có đƣờng 

kính 1mm ở chính giữa đáy chai nhựa. 

Luồn một sợi dây nilon dài 50cm lần lƣợt qua lỗ vừa đục và 

miệng chai. Buộc vào đầu dây ở miệng chai một miếng xốp hình 

hộp dài 3cm, rộng 1,5cm và cao 1,5cm, rồi cho miếng xốp vào trong 

chai. 

Đổ đầy nƣớc vào trong chai và vặn chặt nắp chai lại. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Một tay cầm vào cổ chai và nâng chai lên cao. Tay còn lại kéo dây để miếng xốp 

chìm xuống dáy chai. Khi buông tay kéo dây thì miếng xốp nổi nhanh lên mặt nƣớc. 
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Lại kéo dây cho miếng xốp chìm xuống đáy chai, đồng thời buông cả hai tay. Ta 

thấy: chai rơi tự do và miệng xốp vẫn nằm nguyên ở đáy chai. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Lúc kéo dây, trọng lực và lực mà dây tác dụng lên vật lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét 

mà nƣớc tác dụng lên vật nên ngăn vật nổi lên mặt nƣớc. 

Khi buông cả hai tay, chai rơi tự do nên trọng lƣợng của nƣớc bằng không. Do 

lực đẩy Ác-si-mét mà nƣớc tác dụng lên vật bị triệt tiêu nên vật vẫn nằm nguyên ở đáy 

chai. 

 Lƣu ý 

Không nên đục lỗ lớn hơn 1mm để tránh nƣớc chảy ra ngoài nhiều, làm cho bẩn, 

ƣớt và nƣớc trong chai nhanh hết. Còn nếu đục lỗ nhỏ hơn 1mm thì dây khó dịch 

chuyển, làm cho miếng xốp không nổi lên khi buông tay kéo dây mà tay kia vẫn giữ 

lại. 

Để tránh xảy ra tính trạng miếng xốp không nổi lên khi buông dây mà tay vẫn 

giữ chai, dây không đƣợc dính và phía ngoài thành chai. Muốn vậy, dây phải không 

dính ƣớt hoàn toàn với nƣớc. 

Phải đậy nút chai để nƣớc không bắn ra ngoài khi chai rới tự do. 

Cần cho chai rơi xuống vật mềm (cát) hoặc treo chai vào đầu một sợi dây dài 

1,5m, còn đầu kia của sợi dây đƣợc buộc cố định ở chiều cao 2m. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Có thể tiến hành thí nghiệm này khi học sinh nghiên cứu hiện tƣợng không trọng 

lƣợng ở lớp 10. 

6. Thí nghiệm 6: Sự biến đổi trạng thái đẳng nhiệt của một khối khí. 

 Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của một khối khí xác định ở nhiệt 

độ không đổi. 
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 Thí nghiệm có thể tiến hành theo hai phƣơng án. 

Phương án 1: dùng bơm để thay đổi áp suất của khối khí 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Dán một dải giấy dọc theo đƣờng sinh của một chai nhựa (1) loại 1,5 lít. Tạo ra 

vách chia thể tích trên dải giấy (2) bằng cách dùng 

xilan đã biết thể tích đỏ dần nƣớc vào chai và 

vạch trên dải giấy này mực nƣớc tƣơng ứng. 

Lắp áp kế (3) vào một ống đã đƣợc luồn khít 

vào lỗ đƣợc đục trên nút cao su bịt kín chai (1). 

Áp kế đƣợc dùng để đọc áp suất khí trong chai 

(1). 

Chai nhựa (4) đƣợc nút bằng nút cao su có 

luồn khít một van xe. 

Dùi trên thành hai chai hai lỗ có cùng đƣờng 

kính, cách đáy mỗi chai khoảng 3cm và bịt kín các lỗ này nhờ các nút cao su đƣờng 

kín 2cm có lỗ. Nối hai nút cao su với nhau nhờ một ống đồng (5) và dùng keo bịt kín 

các khe hở giữa hai chai và ống. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Mở nút của hai chai và đổ nƣớc tới 1/3 thể tích mỗi chai. 

Nút chặt hai chia, rồi đọc giá trị áp suất và thể tích khí trong chai (1). 

Dùng bơm (6) để nén chậm khí trong chai (2), đẩy nƣớc từ chai (2) chảy qua ống 

(5) sang chai (1), làm thay đổi thể tích khí trong chai (1). Đọc các cặp giá trị thể tích V 

và áp suất p của khối khí trong chai (1) ứng với các lần bơm khác nhau ta thu đƣợc 

bảng số liệu sau: 

Lần đo  1 2 3 4 

V(lít) 1,05 1,00 0,90 0,85 

P (atm) 1 1,05 1,15 1,25 
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pV 1,05 1,05 1,04 1,06 

Từ các cặp số liệu V,p của khối khí thu đƣợc, rút ra nội dung định luật Bôilơ-

Mariốt: pV=hằng số. 

Phương án 2: dùng nước từ hệ thống nước máy để thay đổi áp suất của khối 

khí. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Lắp áp kế (1) vào nút cao su bịt kín chai nhựa (2) loại 1,5 lít đã đƣợc chia vạch 

nhƣ phƣơng án 1. 

Dùi một lỗ đƣờng kính 2cm trên thành chai, cách đáy chai khoảng 2cm và bịt kín 

lỗ nhờ nút cao su có lỗ. Cắm khít một ống đồng (3) và lỗ trên nút cao su để dẫn nƣớc 

máy vào chai. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đậy chặt chai bằng nút cao su đã luồn sắn áp kế. 

Nối vòi nƣớc máy với ống đồng để nƣớc máy chảy 

trực tiếp vào chai. Khi nƣớc dâng tới vạch chia thể tích nào 

đó, vặn vòi nƣớc và đọc giá trị áp suất tƣơng ứng của khối 

khí. 

Tiếp tục cho nƣớc vào chai và lại đọc các cặp giá trị 

áp suất p va thể tích V của khối khí trong chai. 

Cho miệng bóng bao quanh nút cao su. Khi nhả miệng 

ra khỏi đầu ống nhựa, ta thấy: bóng vẫn căng đầy khí. 

Tách miệng bóng ra khỏi nút cao su, lồng nó ra ngoài cổ chai và cố định miệng 

bóng nhờ buộc dây cao su quanh cổ chai. Khi rút nút cao su ra khỏi miệng chai, bóng 

vẫn chƣa đầy khí, không bị xẹp. Ta nhìn tháy rõ mặt trong của bóng từ miệng chai. 

 Giải tích kết quả thí nghiệm 
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Để làm căng vỏ bóng, áp suất bên trong bóng phải lớn hơn áp suất bên ngoài 

bóng. Có thể coi không khí ở nhiệt độ phòng là khí lí tƣởng. Nếu ta bịt kín lỗ nhỏ trên 

nút cao su trong quá trình thổi khí vào bóng thì sự tăng thể tích của bóng làm cho thể 

tích lƣợng khí chịu tác dụng chủ yếu của áp suất không khí bên ngoài (cỡ 10
5
 N/m

2
) 

trong khoảng không gian giữa bóng và thành chai bị thu hẹp lại. Theo định luật Bôilơ-

Mariốt áp suất khí trong khoảng không gian này của chai sẽ tăng lên. Để thổi bóng 

tăng lên. Để thổi bóng căng lên, phổi con ngƣời phải tạo ra một áp suất lớn hơn áp suất 

này. Ngƣời khỏe mạnh với lá phổi của mình khi thổi cũng chỉ tạo ra đƣợc một áp suất 

trung bình cỡ 1,1.10
5
 N/m

2
, nghĩa là lớn hơn áp suất không khí bên ngoài 0,1.10

5
N/m

2
. 

Bởi vậy, thể tích khoảng không gian giữa bóng và thành chai chỉ có thể giảm tối đa là 

10% so với thể tích ban đầu của nó. Độ giảm thể tích này hầu nhƣ không thấy đƣợc. 

Khi lỗ nhỏ trên nút cao su để hở thì khoảng không gian giữa bóng và thành chi 

không đƣợc thông với không khí bên ngoài. Vì vậy, áo suất khí trong khoảng không 

gian này tác dụng tử phía bên ngoài lên vỏ bóng chính là áp suất khí quyển và luôn là 

hằng số. Độ lớn của áp suất bên trong bóng chống lại áp suất ngoài này, làm căng vỏ 

bóng và sẽ thay đổi theo thể tích bóng trong chai. Với đa số các bóng thì áp suất này 

lớn nhất cũng chỉ 1,04.10
5
 N/m

2
, nhỏ hơn áp suất trung bình mà phổi con ngƣời có thể 

tạo ra (1,1.10
5
N/m

2
). Vì vậy, bóng có thể đƣợc thổi căng cho tới khi nó có thể vỡ. 

Nhƣ vậy, khi ta thổi khí vào bóng, khí trong bóng có áp suất cực đại là 

1,04.10
5
N/m

2
. Nếu bịt kín lỗ nhỏ trên nút cao su và nhả miệng ra khỏi đầu ống nhựa 

thì độ lớn của áp suất bên trong bóng sẽ giảm về độ lớn của áp suất khí bên ngoài. Do 

sự căng của vỏ bóng nên thể tích sẽ giảm xuống, làm tăng thể tích của khoảng không 

gian giữa vỏ bóng và thành chai. Vì vậy, áp suất khí trong khoảng không gian này 

giảm, dẫn đến sự cân bằng giữa áp suất bên trong bóng và áp suất bên ngoài bóng. Do 

đó, bóng không bị xẹp lại, ngay cả khi ta rút nút cao su khỏi miệng chai. Theo nội 

dung định luật Bôilơ-Mariốt, do độ chênh lệch giữa áp suất bên trong bóng và áp suất 

trong khoảng không gian giữa vỏ bóng và thành chai là nhỏ (0,04.105 N/m2) nên độ 

tăng cực đại của khoảng không gian này cũng chỉ khoảng 4% thể tích ban đầu của nó. 

Độ tăng thể tích này hầu nhƣ không nhận thấy đƣợc nên ta thấy bóng hầu nhƣ không 

bị xẹp. 
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 Lƣu ý 

Cần làm ƣớt ống nhựa nhờ nƣớc để lồng dễ dàng qua lỗ trên nút cao su. Miệng 

bóng cũng cần đƣợc làm ƣớt để nó có thể trƣợt dễ dàng trên nút cao su và không bị 

rách. 

Chỗ tiếp xúc giữa ống nhựa và nút cao su phải kín nhờ nhỏ keo. 

 Khả năng sử dụng 

HS đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành hai phƣơng án thí nghiệm này và vận dung 

định luật Bôilơ-Mariốt để giải thích hiện tƣợng quan sát đƣợc. 

7. Thí nghiệm 7: Sự biến đổi trạng thái đẳng tích của một khối khí. 

 Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một khối khí xác định trong 

quá trình biến đổi trạng thái đẳng tích của nó. Xác định hệ số tăng áp đẳng tích của 

chất khí. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm. 

Một chai nhựa loại 0,5 lít đƣợc bịt kín bằng nút cao su có hai 

lỗ: một lỗ có cắm nhiệt kê lỗ còn lại đƣợc lồng khít một ống đồng. 

ống động này đƣợc nối với một áp kế nƣớc hình chữ U đƣợc làm 

từ ống nhựa trong, dài khoảng 3m. 

Giá đỡ là một thanh gỗ có hai rãnh song song để đặt ống 

nhựa, có các ghim cài để cố định ống nhựa. Một thƣớc chia đến 

cm đƣợc gắn dọc theo hai rãnh. 

Cắt bỏ phần trên một chai nhựa loại 1,25 lít để đƣợc một cái 

cốc đựng nƣớc. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Thay đổi nhiệt độ của khối khí trong chai bằng cách nhúng chai vào trong cốc 

nƣớc, rồi đổ dần nƣớc nóng vào trong cốc. 
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Để giữa thể tích khối khí không đổi ta dịch chuyển lên xuống nhánh bên phải của 

ống nhựa cho tới khi mực nƣớc ở nhánh bên trái ống nhƣa trở vể vị trí ban đầu. 

Đọc sự chênh lệch áp suất p giữa áp suất khí trong chai và áp suất khí quyển po 

bên ngoài áp kế. Từ đó suy ra áp suất khí trong chai
op p p   

 Khả năng sử dụng thí nghiệm 

Giáo viên có thể giao cho học sinh nhiệm vụ chế tạo dụng cụ và tiến hành thí 

nghiệm khi học định luật Sác-lơ. 

8. Thí nghiệm 8: Sự biến đổi trạng thái đẳng áp của một khối khí. 

 Mục đích thí nghiệm 

Kiểm nghiệm nội dung định luật Gay Luyxac đã đƣợc rút ra từ phƣơng trình 

trạng thái của khí lí tƣởng. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm nhƣ thí nghiệm 6. 

 Tiến hành thí nghiệm 

Thay đổi nhiệt độ của khối khí trong chai bằng cách nhúng chai vào trong cốc 

nƣớc, rồi đổ dần nƣớc nóng vào trong cốc. 

Để giữa áp suất của khối khí là không đổi, ta dịch chuyển nhánh bên phải của áp 

kế cho tới khi mực nƣớc của hai nhánh nhƣ nhau. 

Đọc biến đổi h của mực nƣớc ở nhánh bên trái của áp kế so với vị trí ban đầu của 

nó để suy ra độ biến đổi thể tích theo công thức 2S 0,28V h h r h     (bán kính ống 

nhựa bằng 0,3cm). 

Kết quả thí nghiệm 

Trạng thái t
0
C (T

0
K)   (cm

3
) V (cm

3
) 

1 10 (283)  500 

2 15 (288) 8 508 

3 17 (290) 10 510 

4 20 (293) 15 515 
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 Từ bảng số liệu, nhận thấy: 

31 2 4

1 2 3 4

VV V V

T T T T
   ; 

Nghĩa là 
V

T
hằng số. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Giáo viên có thể giao cho học sinh chế tạo dụng cụ và tiến hành thí nghiệm với 

dụng cụ khi học “định luật Gay Luyxac”. 

9. Thí nghiệm 9: Nước hóa tan viên C trong chai làm căng quả bóng bay. 

 Mục đích thí nghiệm 

Chứng minh rằng: 

 Khí sẽ đƣợc tạo ra khi hòa tan viên C trong nƣớc. 

 Kiểm nghiệm một cách định tính phƣơng trình Clapêron-Menđêleep của khí lí 

tƣởng. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Bẻ viên C có kích thƣớc nhỏ hơn miệng chai và cho vào trong quả bóng bay chƣa 

đƣợc thổi. Dùng tay giữ các mẫu viên C đã bẻ từ ngoài vỏ bóng. 

Vành miệng quả bóng trùm lên miệng chai nhựa 0,5l đã đƣợc 

đổ gần đầy nƣớc và dùng dây cao su quấn chặt chỗ tiếp xúc giữa 

chúng để khí không thoát ra đƣợc khỏi chai. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Thả tay để viên C rơi xuống nƣớc trong chai và lắc chai sao 

cho nƣớc không bắn lên vỏ trong của bóng. Sau một lúc, ta sẽ thấy: 

quả bóng sẽ căng từ từ và phồng ra. 

Lộn ngƣợc chai và bóng thì thấy bóng có thể chứa toàn bộ lƣợng nƣớc trong 

chai. 
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 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Thành phần chính của viên C là vitamin C (axit ascorbic C6H8O6) và natri 

hidrocacbonat (NaHCO3). Khi ở thể rắn, hai chất này không tác dụng với nhau. Khi 

cho viên C vào nƣớc, C6H8O6 và NaHCO3 tan vào trong dung dịch và phản ứng với 

nhau, tạo khí CO2 dƣới dạng bọt khí thoát ra từ dung dịch, ra khỏi mặt thoáng khối 

nƣớc và đi vào trong quả bóng, làm căng vỏ bóng. 

Trong quá trình lắc chai, số phân tử của khí CO2 thoát ra khỏi khối nƣớc tăng 

lên, còn áp suất p và nhiệt độ T của khí là không đổi và bằng áp suất, nhiệt độ của môi 

trƣờng xung quanh. Do đó, theo phƣơng trình của khí lí tƣởng pV=NkT thi thể tích V 

mà các phân tử khí CO2 chiếm chỗ trong quả bóng tăng lên, đến mức làm căng vỏ 

bóng. Áp suất khí trong bóng khi căng chỉ lớn hơn áp suất xung quanh một chút. 

Khí CO2 trong chai nƣớc sủi bọt hoàn toàn, đi vào bóng thì bóng có thể tích lớn 

tới mức chứa đƣợc toàn bộ lƣợng nƣớc trong chai khi chai đƣợc lộn ngƣợc. 

Các chai đựng đồ uống có ga chứa một lƣợng nhất định CO2, khi chai đuọc lấy 

kín thì áp suất trong chai tăng lên. Đôi khi xay ra trƣờng hợp các thiết bị đóng chai 

bơm quá nhiều CO2 vào chai đựng đồ uống nên trong quá trình vận chuyển, các chai 

bị lắc lƣ, áp suất trong chai sẽ tăng tới mức là chai bị vỡ tung. 

 Lƣu ý 

Cần lắc chai sao cho khí thoát ra hết khỏi khổi nƣớc trong chai nhƣng không bắn 

lên thành trong của vỏ bóng. Thí nghiệm cũng có thể đƣợc tiến hành bằng cách chụp 

chặt miệng quả bóng bay lên chai nƣớc ngọt cocacola. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc học sinh tiến hành ở nhà và vận dụng các kiến thức đã học 

trong môn lí và môn hóa để giải thích hiện tƣợng xảy ra. 

10. Thí nghiệm 10: Áp suất hơi bão hòa 

 Mục đích thí nghiệm 
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Khảo sát các đặc điểm của áp suất hơi bão hòa: áp suất hơi bão hòa là cực đại, 

không phụ thuộc vào thể tích của hơi, phụ thuộc vào nhiệt độ và vào bản chất của chất 

lỏng. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Khảo sát dụng cụ thí nghiệm và bố trí thí nghiệm 

nhƣ thí nghiệm 7. Chỉ khác ở chỗ: cắm thêm một kim 

tiêm ý tế qua nút cao su để đƣa chất lỏng vào trong chai 

nhựa. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm. 

Hút vào trong xilanh y tế một ít cồn, rồi lắp nó vào 

kim tiêm trên nút cao su. Khi ấn từ từ pitong của xilanh 

để nhỏ từng lƣợng cồn nhỏ vào trong chai nhựa, ta thấy: 

lúc đầu, cồn bay hơi hết và khi lƣợng cồn trong chai tăng 

thì áp suất hơi (đọc trên áp kế nƣớc chữ U) tăng. Đến một 

lúc nào đó, áp suất trong chai đạt giá trị cực đại, sau đó 

nếu cứ tiếp tục nhỏ cồn vào chai thì áp suất hơi trong chai 

không tăng nữa. Kết quả này chứng tỏ: áp suất hơi bão 

hòa là cực đại. 

Làm tăng thể tích hơi cồn bằng cách kéo pitông của 

xilanh lên trên, ta thấy: áp suất hơi giảm xuống, rồi lại tăng lên tới giá trị áp suất hơi 

bão hòa ở trên. Điều đó chứng tỏ: áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tích 

của hơi. 

Nếu muốn khảo sát sự phụ thuộc của áp suất hơi bão hòa và nhiệt độ, ta t nhúng 

chai chứa hơi bão hòa vào cốc nƣớc làm từ chai nhựa, rồi đổ thêm từng lƣợng nhỏ 

nƣớc nóng vào cốc. Đọc các giá trị nhiệt độ của hơi trên nhiệt kế và các giá trị áp suất 

hơi bào hòa tƣơng ứng nhờ áp kế nƣớc, ta có bảng số liệu: 

Nhiệt độ của hơi bão 

hòa (t
0
C) 

Áp suất hơi bão hòa 

 (cm nƣớc) 
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25 60 

30 85 

35 165 

 Bảng số liệu cho thấy: Áp suất hơi bão hòa tăng nhanh theo nhiệt độ của hơi. 

Ở cùng một nhiệt độ, thay đổi lần lƣợt bằng nƣớc và ete, ta thấy: giá trị áp suất 

hơi bão hòa là khác nhau. Giá trị áp suất hơi ete bão hòa là lớn nhất (lớn hơn nhiều so 

với chiều dài 2m của áp kế nƣớc), rồi đến cồn cuối cùng là nƣớc. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Vì hơi bão hòa ở trạng thái cân bằng động với khối lỏng nên ở nhiệt độ xác định, 

mật độ hơi bão hòa ở giá trị lớn nhât. Vì vậy, áp suất của hới bão hòa có giá trị cực 

đại. 

Áp suất này không phụ thuộc vào thể tích của hơi vì chằng hạn, khi tăng thể tích 

của hơi thì lúc đầu, mật độ phân tử của hơi giảm xuống làm cho số phân tử của hơi đi 

vào trong chất lỏng cũng giảm đi, trở nên ít hơn so với số phân tử đi từ chất lỏng ra, 

một số phân tử chất lỏng đã bay hơi thành hơi. Việc này dẫn đến hơi trở lại trạng thái 

cân bằng cũ, nghĩa là mật độ phân tử lại có độ lớn nhƣ trƣớc khi thay đổi thể tích. 

Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi bão hòa cũng tăng, không những vì mỗi phân tử 

hơi va chạm vào thành bình mạnh hơn (do có vận tốc lớn hơn) mà còn vì mật độ phân 

tử của hơi tăng (do có nhiều phân tử thoát ra khỏi khối lỏng hơn). Vì vậy, khi nhiệt độ 

tăng, áp suất của hơi bão hòa không tăng tỉ lệ bậc nhất với nhiệt độ nhƣ ở khí lí tƣởng 

mà tăng nhanh hơn. 

Vì mật độ phân tử của hơi bão hòa của các chất lỏng khác nhau là khác nhau nên 

áp suất hơi bão hoàn phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. 

 Lƣu ý 

Trƣớc khi tiến hành thí nghiệm, phải rửa sạch và lau khô chai nhƣa. 

Sau khi tiến hành thí nghiệm, phải rửa sạch nút cao su và xilanh 

Có thể dùng áp kế kim loại để đo áp suất hơi bão hòa thay cho áp kế nƣớc. 



250 

 

 

 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc sử dụng trong dạy học “sự hóa hơi và ngƣng tụ” 

11. Thí nghiệm 11: Nhiệt nóng chảy của nước đá 

 Mục đích thí nghiệm 

Xác định nhiệt nóng chảy của nƣớc đá (nhiệt lƣợng cần thiết cho 1kg nƣớc đã 

chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy 0oC). 

 Để đạt đƣợc mục đích nêu trên, thí nghiệm có thể đƣợc tiến hành theo ban 

phƣơng án. 

Phương án 1: sử dụng vỏ lon và đèn cồn 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Bố trí dụng cụ thí nghiệm nhƣ hình vẽ. 

 Tiến hành và kết quả thí nghiệm 

Cho đầy nƣớc đá vụn vào trong lon. 

Sử dụng đèn cồn đun lon nƣớc đã cho đến khi lƣợng cồn 

cháy m là 0,001kg. 

Chất hết nƣớc đá đã nóng cảy trong lon ra cốc và xác 

định khối lƣợng M của nó (M=0,077kg) 

Tính nhiệt nóng chảy của nƣớc đã: coi toàn bộ nhiệt 

lƣợng mà m kg cồn cháy hết tỏa ra chỉ đƣợc dùng làm nóng 

chảy Mkg nƣớc đá, ta sẽ có  =m.H/M trong đó H là năng suất 

tỏa nhiệt của cồn đã thu đƣợc từ phƣơng án 2 của thí nghiệm 27; H=26.106 J/Kg. Thay 

các giá trị m, M vào công thức trên ta có  =3,38.105 J/Kg. 

Phương án 2: sử dụng chai nhựa và may xo đun nước. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cắt bỏ phần trên ba chai nhựa để tạo thành ba cái cốc. 
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Cốc (1) đựng nƣớc đá đặt nghiêng trên giá. Nƣớc đá đƣợc làm nóng chảy nhờ 

một may xo dun nƣớc. 

Cốc (2) đƣợc dùng để hứng nƣớc chảy ra từ cốc (1), có thể dùng ống nhựa để 

thay cốc (2). 

Đổ một lƣợng nƣớc có khối lƣợng M=0,76Kg 

vào cốc thứ ba. Nƣớc trong cốc đƣợc đun nóng nhờ 

một may xo dung nƣớc có cùng công suất với may 

xo đƣợc cắm trong cóc (1) và đƣợc xác định nhiệt 

độ nhờ một nhiệt kế cắm trong nƣớc. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Cho hai may xo đun nƣớc hoạt động trong 

cũng một khoảng thời gian để nhiệt độ trong cốc 

thứ 3 tăng lên 9o ot C  , rồi cho chúng ngừng hoạt 

động. 

Xác định khối lƣợng nƣớc đã nóng chảy m trong cốc 1 bằng cách cân khối nƣớc 

trong cốc 2 (m=85g). Do nhiệt lƣợng mà nƣớc trong cốc thứ ba thu đƣợc coi nhƣ bằng 

nhiệt lƣợng mà nƣớc đá ở cốc 1 thu đƣợc trong quá trình nóng chảy nên ta có: Mc
ot

=m , trong đó nhiệt dung riêng của nƣớc c=4200J/Kg.độ. từ công thức đó, ta suy ra: 

1
.oMc t
m

   . Thay các giá trị đã biết vào công thức ta thu đƣợc  =3,37.105 J/Kg. 

Phương án 3: sử dụng chai nhựa và nước đá vụn 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cắt bỏ phần trên của một chai nhựa để đƣợc một cái cốc. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Xác định khối lƣợng của cốc nhựa nhờ cân. Cho nƣớc nóng ở 

nhiệt độ 1

ot  và 2/3 thể tích cốc, rồi dùng cân xác định khối lƣợng cốc 
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nƣớc. Từ đó xác định khối lƣợng nƣớc trong cốc M. 

Bỏ vào cốc một lƣợng nƣớc đã vụn có khối lƣợng , và khuấy đều cho nƣớc đá tan 

hết. Đọc nhiệt độ 2

ot của nƣớc trong cốc nhờ nhiệt kế. 

Vì nhiệt lƣợng mà nƣớc đã thu vào để nóng chảy hết và tăng nhiệt độ từ 0oC đến 

nhiệt độ 2

ot  bằng nhiệt lƣợng mà nƣớc nóng trong cốc đã tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1

ot  

xuống 2

ot  nên ta có: 2 1 2( 0) cm( )o o om cm t t t     . Từ đó suy ra: 

1 2 2c[ ( ) ]o o oM
t t t

m
    , điền số liều thù đƣợc từ thí nghiệm: M=0,6Kg, m=0,06Kg, 

1

ot =44oC, 2

ot =32oC và giá trị nhiệt dung riêng của nƣớc c=4200J/kg.độ, ta có 

=3,7.105 J/Kg. 

Giá trị nhiệt nóng chảy  thu từ thí nghiệm ơt ba phƣơng án trên sai lệch do sự 

hao phí trao đổi nhiệt với môi trƣờng bên ngoại. 

 Lƣu ý 

Để giảm sai số phép đo ở phƣơng án 2 và phƣơng án 3, ta đặt các cốc nhựa trong 

hộp xốp cách nhiệt. ở phƣơng án 1, để giảm sai số do lon nƣớc đá không hấp thu hoàn 

toàn nhiệt lƣợng tỏa ra do cồn cháy, ta nên sử dụng năng suất tỏa nhiệt của cồn H tính 

toán đƣợc qua phƣơng án 2 của thí nghiệm 27, chứ không dùng giá trị trong bảng. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Có thể giao cho học sinh chế tạo dụng cụ và tiến hành các phƣơng án của thí 

nghiệm này dƣới dạng bài tập thí nghiệm ở nhà học trong giờ học ngoại khóa, sau khi 

học sinh đã học „nhiệt nóng chảy”. 

12. Thí nghiệm 12: Sự phụ thuộc của nhiệt độ nóng chảy nước đá vào áp suất 

 Mục đích thí nghiệm 

Từ hiện tƣợng quan sát đƣợc trong thí nghiệm: một sợi day ép đủ mạnh lên khối 

nƣớc đá thì xuyên chậm qua khối nƣớc đá để rút ra nhận xét: nhiệt độ của nƣớc đá 

giảm khi áp suất tăng. 
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 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Ấn nút bấc (1) vào miệng chai nhựa (2) loại 1,5l cho 

tới khi một nữa chiều cao của nút nằm trong miệng chai 

Đặt một khối nƣớc đá (3) có kích thƣớc 

30mmx30mmx7mm nằm trong nút bấc. 

Buộc cố định vào mỗi đầu sợi dây đồng (4) đƣờng 

kính 0,2mm, dài 20cm một chai nhựa (5) loại 0,5l chứa 

gần đầy nƣớc.  

 Tiến hành thí nghiệm.  

Vặt sợi dây có treo ở 2 đầu các chai đầu của chai nƣớc lên mặt trên của khối 

nƣớc đá thì thấy: dây sẽ cắt chậm qua khối nƣớc đá. Sau khi dây xuyên qua toàn bộ 

khối nƣớc đá, khối nƣớc đá không bị tách làm đôi. 

Lặp lại thí nghiệm nhƣng thay dây đồng bằng dây cƣớc cùng đƣờng kính thì hiện 

tƣợng quan sát đƣợc cũng diễn ra tƣơng tự, nhƣng dây cƣớc cần thời gian lâu hơn để 

cắt qua khối nƣớc đá so với dây đồng. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của một vật phụ thuộc vào áp suất. Khác với hầu 

hết các chất (nhiệt độ nóng chảy sẽ tăng khi áp suất tăng), thi nhiệt độ nóng chảy của 

nƣớc đá lại giảm đi khi áp suất tăng lên. Do áp lực lên khối nƣớc đá là lớn và tiết diện 

sợi dây là nhỏ nên sợi dây tác dụng một áp suất lớn lên khối nƣớc đá, đến mức nhiệt 

độ nóng chảy của nƣớc đá ngay dƣới sợi dây nhỏ hơn so với nhiệt độ nóng chảy của 

nƣớc đá ở những chổ khác trong khối nƣớc đá. Lƣợng nƣớc này sẽ nằm phía trên dây 

và lập tức đông đặc lại, vì ở đây không chịu tác dụng của áp suất cáo hơn. Cứ nhƣ vậy, 

sợi dây sẽ đi qua toàn bộ khối nƣớc đá. 

Ngoài lí do sự giảm nhiệt độ nóng chảy khi áp suất tác dụng tăng lên, khả năng 

dẫn nhiệt của sợi dây cũng có vai trò nhất định. Vì phần lớn sợi dây nằm trong không 

khí (ngoài khối nƣớc đá), có nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhiệt độ của khối nƣớc đá 

nên nếu khả năng dẫn nhiệt của chất làm dây càng lớn thì dây càng thu nhiều năng 



254 

 

 

 

lƣợng xung quanh và do đó, dây sẽ càng xuyên nhanh hơn qua khối nƣớc đá. Với áp 

lực nhƣ nhau tác dụng lên cùng một khối nƣớc đá, sợi dây đồng sẽ xuyên qua khối 

nƣớc đá nhanh hơn nhiều so với daya cƣớc cùng đƣờng kính. 

 Lƣu ý 

Phải đặt khối nƣớc đá vững chắc lên chai nhựa lớn và sợi dây có treo các chai 

nƣớc thăng bằng trên mặt khối nƣớc đá. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đặc biệt thích hợp để học sinh tiến hành ở nhà sau khi đã học “sự 

nóng chảy và đông đặc” lớp 10. 

13. Thí nghiệm 13: Sự nóng chảy của nước đá do trộn muối 

 Mục đích thí nghiệm 

Chỉ ra một cách làm tan băng mà không cần cung cấp nhiệt và cách là kem đơn 

giản. 

Giúp hiểu đƣợc vì sao nƣớc biển thƣờng đóng băng muộn hơn nƣớc ngọt và băng 

ở biển lại tan sớm hơn băng ở nƣớc ngọt. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cắt bỏ phần trên một chai nhựa để tạo thành một các 

cốc (1) có chiều cao 5-6cm và cắt bỏ nắp một vỏ lon (2). 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

 Phương án 1 sự nóng chảy nước đá nhờ trộn 

muối. 

Đổ nƣớc ở gần 0oc vào cốc. Cho vào lon 40g nƣớc đá 

vụn, rồi đặt nó vào trong cốc. 

Đổ 20g muối ăn vào trong lon và khuấy đều, ta thấy: 

đá trong lon tan ra, lớp nƣớc trong cốc bị đóng băng thành 
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đá bám vào thành lon khá dày. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ hỗn hợp trong lon thì thấy 

nhiệt độ hỗn hợp vào khoảng -5oC. 

 Phương án 2: sự đông đặc nước nhờ dung dịch nước muối. 

Đổ 20ml nƣớc lạnh vào lon, rồi đặt nó vào trong cốc chứa 100g các viên nƣớc đá 

trộn 40g muối. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Các chất hỗn hợp thƣờng có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của 

các chất thành phần. Do nhiệt độ nóng chảy của nƣớc muối thấp hơn 0oC hàng chục 

độ nên khi trộn muối vào nƣớc đá, muối ngấm vào (khuếch tán vào) nƣớc đá, làm cho 

nƣớc đá tan ra. Khi tan ram nƣớc đá hấp thị nhiệt của nƣớc và đá lân cận làm cho hỗn 

hợp trong lon và nƣớc trong cốc ở phƣơng án 1, hỗn hợp trong cốc và nƣớc trong lon ở 

phƣơng án 2 lạnh hơn nhiều. 

 Lƣu ý 

Để thí nghiệm diễn ra nhanh, cần đổ đủ lƣợng muối cần thiết và đập nhỏ đá 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đặc biệt thích hợp để học sinh tiến hành ở nhà sau khi học “sự 

nóng chảy và đông đặc” (lớp 10) nhằm giới thiệu một cách làm tan băng ở các nƣớc 

hàn đới  và một cách làm kem đơn giản. 

14. Thí nghiệm 14: Sự sôi dưới áp suất cao 

 Mục đích thí nghiệm 

Chứng minh rằng: dƣới áp suất cao hơn áp suất khí 

quyển, nhiệt độ sôi của nƣớc lớn hơn 100oC. Từ đó minh họa 

nguyên tắc hoạt động của nồi áp suất. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Vỏ lon 1 đƣợc đậy kín bằng nút cao su có hai lỗ: một lỗ 

để xuyên qua một ống đồng đƣờng kính 6mm, còn lỗ kia đƣợc 
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cắm một nhiệt kế có thể đo đƣợc nhiệt độ lớn hơn 100oC. 

Nối ống nhựa 2 dài khoảng 1m vào ống đồng, đầu còn lại của ống nhựa đƣợc nối 

với một đoạn ống đồng khác. Đoạn ống đồng này đƣợc cắm xuyên  qua một nút cao su 

3 đậy kín một cái phễu 4 đƣợc làm từ phần trên của một chai nhựa. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đổ đầy nƣớc nóng vào lon sao cho mực nƣớc cao tới phễu. Đun nóng nƣớc trong 

lon bằng đèn cồn. Khi có bọt khí nổi lên trên ống nhựa (nƣớc trong lon bắt đầu sôi) thì 

thấy: nhiệt độ của nƣớc trong lon khoảng 106oC. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Nhiệt độ sôi của nƣớc tăng khi áp suất tăng. Do đó, khi nối lon đựng nƣớc với 

ống nhựa dài chứa nƣớc ta đã làm tăng áp suất tác dụng lên nƣớc trong lon nên nhiệt 

độ sôi của nƣớc sẽ cao hơn 100oC. 

 Lƣu ý 

- Để ống nhựa không tuột ra khỏi ống đồng khi nƣớc bị đun nóng ta có thể buộc 

quanh chổ nối giữa hai ống bằng một dây cao su. 

- Cũng có thể tăng áp suất bằng cách dùng một xilanh để nén khí vào trong ống nhựa 

- Không nên để nƣớc sôi lên tới phễu nhằm tránh làm méo phễu. 

- Khi cho nƣớc vào trong lon, cần lắc mạnh vỏ lon để tránh có bịt khí trong lon. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc sử dụng trong dạy học “sự sôi” lớp 10. 

15. Thí nghiệm 15: Nhiệt hóa hơi của nước. 

 Mục đích thí nghiệm 

Xác định nhiệt hóa hơi của nƣớc (nhiệt lƣợng cần thiết cho 1kg nƣớc chuyển từ 

thể lỏng sang thể hơi và cũng là nhiệt lƣợng mà 1kg hơi nƣớc tỏa ra khi chuyển từ thể 

hơi sang thể lỏng ở nhiệt độ sôi 100oC). 

 Để đạt đƣợc mục đích này, thí nghiệm có thể đƣợc tiến hành theo hai phƣơng 

án. 
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Phương án 1: xác định nhiệt lượng cần thiết cho 1kg nước chuyển từ thể 

lỏng sang thể hơi ở nhiệt độ 100
o
C. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Giũa tròn miệng lon và cố định lon trên đèn cồn đƣợc đặt bên 

trên một đĩa cân của cân thƣ, nhƣ phƣơng án 2 thí nghiệm 27.  

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đổ nƣớc có khối lƣợng M1=50g vào trong lon, rồi đậy chặt 

miệng lon bằng nút cao su. 

Dùng đèn cồn đun nƣớc, khi nƣớc bắt đầu sôi đọc giá trị khối 

lƣợng m1 của đèn cồn. 

Mở nút cao su để cho nƣớc bay hơi và tiếp tục đun nƣớc trong 5 phút, lại đọc giá 

trị m2 của đèn cồn. 

Đậy nút cao su lại, rồi cân khối lƣợng M2 của nƣớc trong lon. 

Tính nhiệt hóa hơi của nƣớc. Coi toàn bộ lƣợng nhiệt tỏa ra khi cồn bị đốt cháy 

đuọc hấp thụ hoàn toàn để chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, ta sẽ có công thức tính 

nhiệt hóa hơi L của nƣớc: .
m

L H
M





, trong đó H là năng suất tỏa nhiệt của cồn. Thay 

giá trị của H đã đƣợc xác định trong phƣơng án 2 của thí nghiệm 27: 26.106 J/Kg, khối 

lƣợng của công đã cháy 1 2 0,001m m m g     và khối lƣợng nƣớc đã bay hơi 

1 2 0,01M M M kg     vào công thức ta tính đƣợc L=2,6.106 J/kg. 

Phương án 2: xác định nhiệt lượng mà 1kg hơi nước tỏa ra khi chuyển từ 

thể hơi sang thể lỏng ở nhiệt độ sôi 100
o
C. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Giũa tròn miệng một vỏ lon sao cho có thể đậy chặt nó 

bằng nút cao su. Một đoạn ống đồng dài 8cm, đƣờng kính 
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0,6 cm đƣợc cắm xuyên qua một lỗ trên nút cao su vào trong lon. Cố định ống đồng 

này vào giá. 

Một chai nhựa đƣợc đậy kín bằng nút cao su có cắm xuyên qua một ống đồng 

đƣờng kính 0,6cm tới gần sát đáy chai. Đục một lỗ khác trên nút cao su để cắm vào đó 

một nhiệt kế. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Rót vào chai nhựa lƣợng nƣớc có khối lƣợng m1=1kg ở nhiệt độ 1

ot  đọc trên 

nhiệt kế. Đổ một ít nƣớc vào lon và đun sôi nƣớc nhờ một đèn cồn. Nối hai đầu ngoạid 

của các ống ở chai và lon với nhau bằng một ống nhựa có đƣờng kính 0,6cm để hơi 

nƣớc đi từ lon vào trong chai và ngƣng tụ trong chai. Trong quá trình đun, dùng tay lắc 

nhẹ chai để nƣớc trong chai nóng đều. 

Khi nhiệt độ 2

ot của nƣớc trong chai vào khoảng 60oC thì tháo ống nhựa ra khỏi 

chai và tắt đèn cồn. Xác định khối lƣợng m2 của nƣớc trong chai để tính khối lƣợng 

của hơi nƣớc đã ngƣng tụ 2 1m m m   . 

Tính nhiệt hóa hơi của nƣớc. Theo phƣơng trình cân bằng nhiệt, nhiệt lƣơng mà 

m1 kg nƣớc trong chai thu vào để tăng nhiệt độ từ 1

ot  đến 2

ot : 1 2 1( )o o

thuQ cm t t  bằng 

lƣợng nhiệt tỏa ra khi lƣợng hơi nƣớc m  ngƣng tụ và hà nhiệt độ từ 100oC xuống 

nhiệt độ 2

ot  

2(100 )o

toaQ L m c m t     . Từ đó ta có đƣợc công thức tính nhiệt hóa hơi. 

1 2 1 2

1
L m ( ). (100 )o o oc t t c t

m
   


. Thay c=4200J/kg.độ và các giá trị thu đƣợc 

trong thí nghiệm m1=1kg, m2=0,42kg, 1

ot =58oC, 2

ot =28oC vào công thức này ta tính 

đƣợc L=2,9.106J/kg. 

Giá trị L thu đƣợc trong hai phƣơng án thí nghiệm khác với giá trị L trong bảng 

(L=2,3.106J/kg), vì sự trao đổi nhiệt với môi trƣờng xung quanh đã đƣợc bỏ qua. 

 Lƣu ý 
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 Ở phƣơng án 1, nếu muốn lấy nhiều số liệu M , ta móc lon nƣớc vào một lực 

kế trong khi đun và tránh để hơi nƣớc ngƣng tụ rơi trở lại vào lon. 

 Ở phƣơng án 2, ống nhựa cần đƣợc rút ra khỏi chai trƣớc khí ngừng đun để 

tránh nƣớc trong chai bị hút trở lại lon và nƣớc trong chai phải có nhiệt độ nhỏ 

hơn 70oC để không làm hỏng chai. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Có thể tổ chức cho học sinh tiến hành đồng thời hai phƣơng án thí nghiệm trong 

giờ học ngoại khóa khi học “nhiệt hóa hơi”. Thông qua các thí nghiệm, học sinh hiểu 

đƣợc rằng: do sự bằng nhau của giá trị nhiệt hóa hơi và nhiệt ngƣng tụ nên ngƣời ta 

dùng chung một thuật ngữ “nhiệt hóa hơi” cho hai đại lƣợng này. 

16. Thí nghiệm 16: Sự hình thành sương mù 

 Mục đích thí nghiệm 

Chỉ ta sự suất hiện sƣơng mù khi khí chứa hới cồn hay hơi nƣớc bị lạnh đi do dãn 

đoạn nhiệt. 

 Thí nghiệm có thể tiến hành với hơi cồn hay hơi nƣớc. 

Phương án 1: hơi còn lạnh đi đột ngột do dãn đoạn nhiệt. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cho ít cồn vào trong chai nhựa loại 0,5l, rồi nút chặt bằng nút cao su có luồng 

ống đồng đƣờng kính 3mm, dài 5cm. 

Đầu ống đồng ở ngoài chai đƣợc gắn với vòi một cái bơm xe. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 
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Lắc nhẹ chai cho cồn bàm đều lên thành trong của chai.

 

Bơm khoảng 10-15 nhát để tăng áp suất khí trong chai. Kéo mạnh nút cao su để 

tháo nó khỏi chai, ta thấy: hơi cồn trong chai sẽ chuyển thành sƣơng mù. 

Lại đậy chạt nút cao su vào chai và bơm thêm khí vào chai thì sƣơng trong chai 

nhanh chóng lan ra, hơi cồn lại trở nên trong suốt. 

Phương án 2: hơi nước lạnh đi đột ngột do dãn đoạn nhiệt. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Đục lỗ trên nắp chai nhựa mềm dài khoảng 15cm vào chai qua lỗ ở nắp chai, bị 

lỗ ở nắp chai và lắc chai. 

Lồng một đầu ống nhựa mềm dài khoảng 15cm vào chai qua lỗ ở nắp chai. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Để tạo áp suất thấp trong chai, dùng miệng hút bớt khí ra khỏi chai. Xoa nghiêng 

ống nhựa và giữ ở gần đầu ống một que diêm vừa đƣợc dập tắt lửa để các hạt khói bị 

hút vào trong chai. 

Để tạo áp suất cao có thể đƣợc trong chai, dùng miệng thổi mạnh khí vào chai và 

bẻ gập đầu ống nhựa. Một lúc sau, buông tay khỏi đầu nhựa để khí đột ngột thoát ra 

khỏi chai, sẽ thấy: trong khi khí thoát ra khỏi chai, sƣơng đƣợc tạo ra trong chai. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 
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Khi lắc chai chứa cồn hai nƣớc, hơi cồn hay hơi nƣớc trộn lẫn với khí trong chai. 

Sau khi bơm (thổi) thêm khí vào trong chai, khí trong chai đƣợc nến đoạn nhiệt 

nên nhiệt độ của khí tăng lên. 

Nếu đột ngột cho khí trong chai thông với bên ngoài thì khí chứa hơi cồn hay hơi 

nƣớc sẽ dãn đoạn nhiệt và lạnh đi. Hơi cồn hơi ở phƣơng án 1 ngƣng tụ lại thành 

những hạt cồn nhỏ li ti trong chai, nhìn nhƣ sƣơng mù. Còn ở phƣơng án 2 hơi nƣớc 

cũng ngƣng tụ ở các hạt khói (các tâm ngƣng tụ) đã đƣợc đƣa vào trong chai trƣớc đó. 

Ở phƣơng án 1, khi nú chai lại và bơm thêm khí vào chai, nồng độ hơi cồn giảm 

và nhiệt độ hỗn hợp trong chai tăng lên, các hạt cồn li ti lại chuyển thành hơi, “sƣơng 

mù” trong chai tan ra. 

Hiện tƣợng này cũng tƣơng tự hiện tƣợng xuất hiện sƣơng khi bật nắp chai chứa 

nƣớc giải khát có gas. 

 Lƣu ý 

Tùy theo thể tích của chai đƣợc sử dụng trong phƣơng án 1 của thí nghiệm mà 

chọn số nhát bơm phù hợp sao cho áp suất khí chứa hơi cồn trong chai đủ lớn nhƣng 

không đƣợc quá lớn, làm bất nút cao su đậy chai. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Giáo viên có thể giao cho học sinh chế tạo dụng cụ và tiến hành thí nghiệm theo 

hai phƣơng án khi học về hơi bão hòa, vật lý 10. 

17. Thí nghiệm 17: Nguyên lí 1 nhiệt động lực học. 

 Mục đích thí nghiệm 

Kiểm nghiệm nội dung nguyên lí 1 nhiệt động lực học đối với quá trình giãn 

đẳng áp của khối khí lí tƣởng. 

(Nhiệt lƣợng truyển cho khí đƣợc dùng để làm tăng nội năng của khí và sinh 

công thắng ngoại lực để tăng thể tích của khí. Do nhiệt lƣợng mà khối khí nhận đƣợc 

pQ mc T  độ tăng nội năng của khối khí U mcv T   , công mà khối khí thực hiện để 
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thắng ngoại lực, tăng thể tích . VA p  nên phƣơng trình biểu thị nội dung nguyên lí 1 

nhiệt động lực học cho quá trình dãn đẳng áp của khối khí có dạng : 

mc . Vp vmc T T p     , trong đó m là khối lƣợng của khối khí, cp là nhiệt dung riêng 

đẳng áp của khí, cv là nhiệt dung riêng đẳng tích của khí. T là độ tăng nhiệt độ của 

khối khí, p là áo suất của khối khí và V là độ tăng thể tích khối khí). 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Luồn khít đầu xilanh (1) có pitôn vào trong lỗ đã đƣợc đục ở giữa nút cao su. ấn 

chặt nút cao su đã lắp xilanh có pitông vào miệng chai nhựa (2) loại 0,5 lít. 

Bịt chặt một lỗ nhỏ đã đƣợc đục ở thành chai, gần miệng chai bằng nút cao su 

cũng có lỗ để cắm khít đƣợc từ ngoài qua lỗ này vào trong chai một nhiệt kế (3) có 

thang đo 0
o
-100

o
C. Nhiệt kế này đƣợc dùng để đọc nhiệt 

độ của khối khí trong chai. 

Đặt chai vào trong cốc (4) đã đƣợc tạo ra bằng cách 

cắt bỏ phần trên một chai nhựa loại 1,5lít. Kẹp chặt xilanh 

vào giá. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đọc nhiệt độ 1

ot của khối khí trên nhiệt kê. 

Đặt quả cân 0,5kg lên mặt pitông. Đổ nƣớc nóng 

khoảng trên 50oC vào trong cốc cho tới khi làm ngập gần 

nhƣ toàn bộ chai. Ta sẽ thấy: khối khí dãn ra, đẩy pitông 

và nâng quả cân lên phía trên. 

Đọc nhiệt độc 1

ot của khối khí trên nhiệt kế và độ 

tăng thể tích V của khối khí trên thành xilanh. 

Kiểm nghiệm phƣơng trình mc . Vp vmc T T p    

bằng cách tính các đại lƣợng ở vế trái và ở vế phải của 

phƣơng trình. 
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Từ các đại lƣợng thu đƣợc trong thí nghiệm (thể tích khối khí V=0,35.10
3
m

3
, độ 

tăng nhiệt độ của khối khí 2 1 2 1T T 45 18 27o o o o oT t t K        , độ tăng thể tích của 

khối khí V =30.10
-6

m
3
, khối lƣợng của pitông m1=9,6.10

-3
kg, khối lƣợng của quả 

cân m2=50.10
-3

kg, diện tích của mặt pitông S=13.10
-4

m
2
 và các đại lƣợng tìm đƣợc 

trong bảng các số liệu (khối lƣợng riêng của không khí p=1,29 kg/m
3
, nhiệt dung riêng 

đẳng áp của không khí pc =1,003.103 J/kg.K, nhiệt dung đẳng tích của không khí cv

=0,715.103 J/Kg.K áp suất khí quyển op =1,013.105 N/m
2
, ta tính đƣợc: 

pQ mc T  = pVc T  =12,2J 

U mc 8,7v vT Vc T J       

1 2. V (p ) V 3,1o

m m
A p g J

S


       

Trong đó áp suất của khối khí p có độ lớm bằng độ lớn của áp suất khí quyển po 

và áp suất do trọng lƣợng của pitông và quả cân tác dụng lên khối khí. 

U + A 11,8J 

Sự sai lệch của U + A so với Q khoảng 
( )

3,3%
Q U A

Q

  
 . Sự sai lệch này chủ 

yếu là do bỏ qua cong mà khối khí đã thực hiện để thắng lực ma sát giữa pitông và 

xilanh, pitông không đậy kính xilanh. Sai số này là chấp nhận đƣợc đối với phƣơng án 

thí nghiệm đơn giản trê, phù hợp cới thí nghiệm vật lí ở trƣờng phổ thông. 

 Lƣu ý 

Cần độc ngay độ tăng thể tích V  của khối khí khi nhiệt kế chỉ một giá trị nào 

đó 

Các chỗ tiếp xúc giữa đầu xilanh và nút cao su, nút cao su và miệng chai nhiệt 

kế, nút cao su và thành chai phải kín. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 
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Thí nghiệm này là thích hợp để học sinh tiến hành trong giờ học ngoại khóa sau 

khi học “nguyên lí 1 nhiệt động lực hoc” lớp 10. 

18. Thí nghiệm 18: Giếng phun nước bên trong chai nhựa 

 Mục đích thí nghiệm 

Chỉ ra một hiệu ứng của sự chênh lệch áp suất. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

* Gắn chặt hai nắp chai nhựa 1,25 l vào với nhau, dùng băng nhựa quấn và gắn 

chặt quánh thành của hai nắp chai. Đục một lỗ có đƣờng kính 5mm ở giữa nắp 2 chai. 

Lồng xuyên qua lỗ đục một ống đồng dài 40cm, có một đầu đã đƣợc làm thành vòi 

phun và đầu kia đƣợc cắt vát. 

* Lồng đầu có vòi phun của ống đồng vào trong chai A sao cho đoạn ống đồng 

nằm trong chai dài 12cm, còn đầu kia của ống đồng đƣợc lồng vào trong chai B đặt 

thẳng đứng. Chai này có một lỗ nhỏ ở phần cổ chai để thông với bên ngoài. 

* Đục một lỗ nhỏ đƣờng kính 6mm ở gần cổ 

của chai A và gắn khít vào lỗ một đoạn ống nhựa 

dài 50cm. Đầu còn lại của ống nhựa này cắm vào 

trong chai C đã bỏ nắp và đƣợc đặt thấp hơn hai 

chai trên (hình 7). 

 Tiến hành thí nghiệm 

* Đổ nƣớc vào chai A sao cho cột nƣớc cao 

10cm, rồi lồng đầu ống đồng có vòi phun vào trong 

chai và vặn chặt nắp chai lại. Sau đó, lộn ngƣợc chai 

A. 

* Đổ nƣớc vào đầy chai B. Sau đó, lồng đầu 

còn lại của ống đồng vào trong chai và vặn chặt nắp 

chai lại. 
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*Nếu đặt hệ thống hai chai này cao hơn chai C 30†40cm thì nƣớc ở trong chai A 

sẽ chảy qua ống đồng chảy vào chai C và nƣớc từ chai B sẽ phun thành các tia vào 

chai A. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Do sự chênh lệch áp suất gây ra do độ cáo của cột chất lỏng nên nƣớc chảy từ 

chai A xuống chai C đƣợc đặt thấp hơn, thể tích khổi khí trong chai A tăng lên và áp 

suất khối khí giảm đi, nhỏ hơn áp suất khí quyển. Sự chênh lệch áp suất này đã làm 

cho các tia nƣớc phun từ chai B lên chai A phía trên. 

 Lƣu ý 

* Chai nhự lộn ngƣợc cần thành dày để khi áp suất trong chai giảm đim thành 

chai không bị bẹp. 

* Có thể chế tạo chai C giống nhƣ chai B để khi nƣớc từ chai B phun hết lên chai 

A và chảy hết xuống chai C, ta có thể đổi vai trò chai B và chai C cho nhau. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể đƣợc học sinh tiến hành trong giờ ngoại khóa hoặc ở nhà 

khi học về áp suất tĩnh của chất lỏng và chất khí ở lớp 10. 

19. Thí nghiệm 19: Nghịch lí khí động học 

 Mục đích thí nghiệm 

Minh họa một cách định tính nội dung định luật Béc-nu-li 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

*Luồn sợi dây xuyên qua đáy và nắp chai nhựa. Để mỗi chai cố định trên dây, sợi 

dây xuyên qua đáy chai đƣợc buộc thắt nút vào một que nằm ngang phía trong sát đáy 

chai. Treo các đầu của hai sợi dây lên hai thanh ngang sao cho hai chai thẳng đứng và 

cách nhau 7÷8cm. 

* Thay chó hai chai nhựa, ta cũng có thể treo hai vỏ lon nhƣ cách đã nói trên. 
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*Hai chai hoặc hai vỏ lon cũng có thể đƣợc đặt trên hai thanh đỡ nằm ngang sao 

cho trục của chúng song song với nhau và cách nhau 8÷10cm.  

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm. 

* Khi cho máy tạo luồng khí có công suất tƣơng đối lớn hoặc máy tạo luồng khí 

công suất nhỏ thổi khí vào khoảng giữa hai chai hoặc giữa hai vỏ lon đƣợc treo thẳng 

đứng thì chúng dịch chuyển lại gần nhau, làm cho các sợi dây bị cong đi. 

*Nếu thổi luồng khí thẳng đứng từ trên xuống vào khoảng giữa hai chai hoặc hai 

vỏ lon nằm ngang thì chúng sẽ dịch chuyển lại gần nhau. 

 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Theo nội dung định luật Bec-nu-li, khi thổi khí vào khoảng giữa hai chai và 

khoảng giữa hai vỏ lon, tốc độ khí trong khoảng không gian này lớn hơn tốc độ khí 

bên ngoài. Sự chênh lệch áp suất này làm cho hai chai hoặc hai vỏ lon dịch lại gần 

nhau. 

 Lƣu ý 

* Các sợi dây luồn qua hai chai hoặc hai vỏ lon không đƣợc treo căng. 

*Phải có luồng khí thổi tập trung vào khe giữa hai chai hoặc hai vỏ lon. 

* Nếu không có các giá đỡ nằm ngang, ta có thể đặt hai chai hoặc hai vỏ lon lên 

trên bàn sao cho một phần của chúng nằm ở ngoài bàn. Thổi luồng khí vào khoảng 

giữa chúng ở ngoài mặt bàn, chúng sẽ lăn vào nhau. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 
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Thí nghiệm này nhằm tạo tình huống có vấn đề trong dạy học định luật Béc-nu-li 

ở lớp 10. Vì kết quả thí nghiệm này trái với suy nghĩ thông thƣờng nên đƣợc gọi là 

“nghịch lí khí động học”. 

20. Thí nghiệm 20: Sự phụ thuộc của áp suất tĩnh vào tiết diện ống dòng 

 Mục đích thí nghiệm 

- Khảo sát một cách định tính sự phụ thuộc của áp suất tĩnh vào tiết diện ống 

dòng. 

- Từ việc xác định độ chênh lệch áp suất trên hai tiết diện khác nhau của ống 

dòng, tính lƣu lƣợng khí. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

- Chế tạo ống “Ven-tu-ri”: cắt bỏ phần cong phía đáy chai nhựa, chỉ giữ lại phần 

thẳng của thành chai. Đục trên phần thành thẳng và nắp chai hai lỗ to nhỏ và lồng vào 

chúng các đoạn ống nhựa dài 10cm, sâu trên trục chai. 

- Cố định ống “Ven-tu-ri” nhờ kẹp cỏ chai vào thành thẳng đứng. Đặt máy thổi 

khí sao cho trục của máy và trục của ống trùng nhau, máy cách miệng chai 20cm. 

 

 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

- Thổi luồng khí vào ống ven-tu-ri, nối ống nhựa ở nắp chai của vi áp kế nƣớc lần 

lƣợt vào các ống nhựa ở cổ chai và thành chai của ống ven-tu-ri, ta sẽ đọc đƣợc trên 

thƣớc độ dâng lên ∆l của nƣớc trong ống nhựa của vi áp kế. Từ đó, xác định đƣợc độ 

lớn của áp suất tĩnh ở các vị trí này (p~∆l) và rút ra nhận xét: Áp suất tĩnh ở đoạn ống 

dòng có tiết diện lớn thì hơn áp suất tĩnh trên đoạn ống dòng có tiết diện nhỏ. 
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- Nếu nối đồng thời ống nhựa ở nắp chai và ống nằm nghiêng gắn trên thƣớc của 

vi áp kế nƣớc vào các ống nhựa ở cổ và thành chai của ống ven-tu-ri, ta sẽ đo đƣợc độ 

chênh lệch của áp suất tĩnh ở tiết diện lớn và tiết diện nhỏ của ống ven-tu-ri. Từ đó, ta 

xác định đƣợc lƣu lƣợng khí (khối lƣợng khí chuyển qua một tiết diện ống trong 1s) 

theo công thức: 

Lƣu lƣợng khí 
2

1

4

1

4

2

2 . .sin

4
( 1)

nuoc
khi

khi

l gd

d

d

 









, trong đó:  là khối lƣợng riêng, 
1d ,

2d  

là đƣờng kính tiết diện lớn và tiết diện nhỏ của ống ven-tu-ri, l là độ dâng lên của 

nƣớc ở vi áp kế,  là gó nghiêng của thƣớc so với phƣơng ngang. 

Nếu chọn 9o  ,
3l 10 m  . Với 3 3

uoc 10 /n kg m  , 3 31,29.10 /khi kg m  ,

2

1 6,8.10d m , 2

2 2,1.10d m , ta tính đƣợc lƣu lƣợng khí là 40,97.10 /kg s . 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

- Thí nghiệm về sự phụ thuộc của áp suất tĩnh vào tiết diện ống dòng đƣợc sử 

dụng để minh họa định luật Bec-nu-li ở lớp 10. Từ nội dung định luật này đƣợc rút ra 

bằng suy luận lí thuyết kết hợp với nội dung của phƣơng trình liên tục mà học sinh đã 

biết trƣớc đó, học sinh rút ra kết luận: áp suất tĩnh tại tiết diện lớn của ống dòng thì lớn 

hơn áp suất tĩnh tại tiết diện nhỏ của ống dòng. Thí nghiệm này nhằm minh họa kết 

luận đó. 

- Phần sau của thí nghiệm đƣợc sử dụng để cung cấp số liệu cho việc giải một bài 

tập thí nghiệm giao cho học sinh. 

21. Thí nghiệm 21: Lực cản và lực nâng tác dụng lên cánh máy bay 

 Mục đích thí nghiệm 

Khảo sát sự phụ thuộc vào góc đụng của lực cản khí động học và lực nâng khí 

động học tác dụng lên cánh máy bay. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 
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Khoét ở thành sát đầu ống nhôm đƣờng kính 2cm, cao 70cm(đối với thí nghiệm 

đo lực cản) và cao 30cm (đối với thí nghiệm đo lực nâng) để tạo ra hai chổ lõm có 

dạng chữ U, sâu 3cm. Đục hai lỗ đối xứng nhau qua trục của ống nhôm trên phần thân 

còn lại và cách miệng ống 1cm. ống nhôm này đƣợc gắn thẳng đứng cố định trên đế. 

Vặn đầu một ống đồng đƣờng kính 0,8cm, dài 35cm và ốc ở mặt bên (miếng gỗ) 

cánh máy bay. Cách chỗ gắn một đoạn d1=16cm, ta đục một lỗ có đƣờng kính 0,2cm 

xuyên qua ống đồng sao cho trục của lỗ vuông góc với mặt bên của mô hình cánh máy 

bay. Dùng một thanh sắt dài 3cm, có đƣờng kính 0,2cm luồn qua lỗ này và hai lỗ trên 

ống nhôm (đã đƣợc cố định trên đế)  sao cho ống đồng nằm trong ống nhôm và đóng 

vai trò nhƣ một đòn bẫy. ở đây, thanh sắt dài 3cm chính là trục quai của đòn bẫy này. 

Đánh dấu một vị trí cách điểm quay của đòn bẫy một đoạn d2=8cm để treo lực kế 

và gắn vào đầu này của đòn bẫy một gia trọng 

sao cho đòn bẫy nằm ngang. Lực kế đƣợc treo 

trên một sợi dây buộc vào thanh đỡ. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí 

nghiệm 

Khi đo lực cản tác dụng lên mô hính cánh 

máy bay, thí nghiệm đƣợc bố trí nhƣ hình (a) 

cho luồng khí từ máy thối khí có công suất 

tƣơng đối lớn thổi vào mô hình, đòn bẫy bị lệch 

khỏi phƣơng ngang. Để đòn bẫy trở về vị trí nằm 

ngang, phải tác dụng vào đầu kia của đòn bẫy 

một lực Fk. Độ lớn của lực Fk này đƣợc đọc trên 

lực kế và từ đó ta tính đƣợc lực cản Fc tác dụng 

lên mô hình cánh máy bay: 

2

1

8

16 2

k
c k k

Fd
F F F

d
    

Lần lƣợt tính lực cản tác dụng lên mô hình cánh máy bay ứng với các góc đụng 

khác nhau. 
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Để do lực nâng tác dụng lên mô hình cánh máy bay,  

ta bố trí thí nghiệm nghiệm nhƣ hình (b).  

 

 

Biểu thức của lực nâng tác dụng lên mô hình cánh máy bay có dạng: 

2

1

'8
' '

16 2

k
n k k

Fd
F F F

d
    

Lần lƣợt xác định giá trị của lực nâng tác dụng lên mô hình cánh máy bay ứng 

với những góc đụng khác nhau. 

Các kết quả thu đƣợc về độ lớn của lực cản và lực nâng tác dụng lên mô hình 

cánh máy bay ứng với các góc đụng khác nhau đƣợc cho trong bảng sau: 

Góc 

đụng a(
0
) 

-

50 

-

40 

-

30 

-

20 

-

10 

0 1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

Lực cản 

(N) 

0

,11 

0

,08 

0

,05 

0

,03 

0

,02 

0

,02 

0

,04 

0

,09 

0

,14 

0

,19 

0

,22 

Lực 

nâng (N) 

-

0,12 

-

0,11 

-

0,08 

-

0,04 

0

,01 

0

,06 

0

,11 

0

,14 

0

,13 

0

,11 

0

,10 

 

Từ các bảng số liệu trên, ta có các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào góc đụng 

của lực cản và lực dâng tác dụng lên mô hình cánh máy bay đƣợc vẽ trên cùng một hệ 

tọa độ (hình c): 
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Nhìn vào đồ thị, ta thấy: ứng với các góc đụng  từ 10o
 đến 20o

 thì lực nâng có giá 

trị lớn nhất, còn lực cản thì tƣơng đối nhỏ. Với các góc dụng lớn hơn 20o
 thì lực nâng 

giảm đi, còn lực cản lại tăng lên, bởi vì khi đó, chuyển động của luồng khí là chuyển 

động có xoáy. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể sử dụng trong các giờ học ngoại khóa về cơ học chất lỏng 

và chất khí chuyển động ở lớp 10. 

22. Thí nghiệm 22: Thí nghiệm Mác-nút 

 Mục đích thí nghiệm 

Chỉ ra sự suất hiện của hiệu ứng Mác-nút (hệ quả của định luật Béc-nu-li): khi có 

một khối hình trụ vừa chuyển động tính tiến trong không khí, vừa quay quanh trục của 

nó mà trục này vuông góc với phƣơng chuyển động tịnh tiến của khối hình trụ thì khối 

hình trụ sẽ chịu tác dụng của một lực có phƣơng vuông góc với phƣơng chuyển động 

tịnh tiến trong không khí của khối hinh trụ và vuông góc với trục quay của khối hình 

trụ.  

Kết quả là: khối hình trụ sẽ lệch khỏi phƣơng chuyển động tịnh tiến về phía mà 

chiều quay của khối hình trụ ngƣợc chiều với chiều chuyển động tịnh tiến của nó trong 

không khí. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm. 
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Dùng một dây thép quấn một vòng quanh cổ chai nhựa chứa nƣớc sao cho trên 

vòng thép có hai vòng tròn nhỏ đối xứng 

nhau qua trục chai. Buộc một sợi dây dái 

10cm vào hai vòng tròn này để tạo một 

quang treo. 

Buộc một đầu của sợi dây dù nhỏ dài 

3cm vào đầu quang treo, còn đầu kia sợi 

dây đƣợc buộc lên trần nhà. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí 

nghiêm 

Kéo lệch chai nhựa hỏi vị trí cân bằng một góc lớn về bên trái, rồi buông tay thì 

chia nhựa dao động theo một cung tròn. 

Kẹp chai nhựa vào giữa hai lòng bàn tay và cũng kéo lệch chai nhựa ra khỏi vị trí 

cân bằng một góc lớn về bên trái. Xát nhanh hai lòng bàn tay ngƣợc chiều nhau sao 

cho chai nhựa xoay quanh trục của nó theo chiều ngƣợc với chiều quay của kim đồng 

hồ, rồi trƣợt ra khỏi hai lòng bàn tay. Chai nhựa sẽ chuyển động nhƣ một con lắc đơn 

về vị trí cân bằng nhƣng chai chuyển động lêch khỏi phƣơng ban đầu về bên trái. Sau 

khi tới điểm đối diện thì chai nhựa chuyển động trở lại vị trí ban đầu, nhƣng quĩ đạo 

của nó lại bị lệch về bên phải, nếu nhìn từ điểm xuất phát (hình 27). Kết quả là sau một 

thời gian dao động, phƣơng dao động của chai sẽ lệch khỏi phƣơng dao động ban đầu 

một góc đáng kể. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Nguyên nhân làm cho chai nhựa lệch khỏi quĩ đạo ban đầu là do chuyển động 

của luồng khí do chai nhựa dao động (dòng khí sơ cấp) tổng hợp với chuyển động của 

chai nhựa quay. Theo nội dung định luật Béc-nu-li, ở phía mà chiều quay của chai 

ngƣợc chiều với chiều dao động của nó thì độ lớn vận tốc tƣơng đối của luồng khí tăng 

lên và áp suất tĩnh giảm đi. Còn ở phía đối diện thì độ lớn vận tốc tƣơng đối của luồng 

khí giảm đi và áp suất tĩnh tăng lên. Do vậy, chai nhựa chịu tác dụng của lực nâng về 
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phía chiều chuyển động của chai ngƣợc chiều với chiều quay của nó và bị lệch về phía 

đó 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể giao cho học sinh về nhà làm hoặc tiến hành trong các giờ 

học ngoại khóa về cơ học chất lỏng và chất khí chuyển động ở lớp 10. 

23. Thí nghiệm 23: Động cơ Flet-nơ 

 Mục đích thí nghiệm 

Minh họa một ứng dụng kĩ thuật của hiệu ứng Mác-nút: hiệu ứng này đƣợc sử 

dụng để khởi động tàu thủy bằng sức gió. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

a.Phương án 1: Chế tạo dụng cụ với vỏ lon 

Dùng một miếng tôn uốn thành khung xa có thành quay xuống dƣới, dài 11cm, 

rộng 7cm và cao 4cm. Đục một lỗ có đƣờng kính 0,5 cm và cách đều hai mép dọc của 

xe. Đục hai lỗ có đƣờng kính 0,4cm sao cho tâm của chúng nằm trên đƣờng thẳng 

song song với cạnh ngang của xe và đối xứng 

với nhau qua lỗ vừa đục. Lại đục tiếp bốn lỗ có 

đƣờng kính 0,6cm trên hai thành xe sao cho 

tâm của chúng các cạnh dài phía dƣới 1,5cm và 

cách cạnh ngang 1,5cm. Vặn cố định vào 

những lỗ này các dai ốc có đầu lõm hình nón 

sao cho đầu lõm quay vào trong lòng xe. 

Các bánh xe đƣợc gắn cố định vào lên hai 

trục có đầu nhọn và các đầu nhọn này đƣợc tựa 

vào chỗ lõm của các ốc ở thành xe để làm giảm 

ma sát khi xe chuyển động. 
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Luồn trục của động cơ điện một chiều 18V qua lỗ có đƣờng kính 0,5cm theo 

hƣớng từ dƣới lên. Uống một miếng tôn hình chữ U bọc lấy động cơ và cố định nó nhờ 

các đai ốc đƣợc vặn vào hai lỗ đối xứng nhau còn lại. 

Để gắn vỏ lon vào trục động cơ, dùng một đoạn ống đồng đƣờng kính 1,5mm, 

dài 3cm làm ống nối trục động cơ với đoạn nan hóa xe đạp có chiều dài lớn hơn chiều 

cao của vỏ lon 2cm. 

Lồng đoạn nan hoa qua hai lỗ có đƣờng kính bằng đƣờng kính của nan hoa đã 

đƣợc đục ở nắp và giữa đáy vỏ lon. Cố định vỏ lon vào đầu có ren của đoạn nan hoa 

bằng cách vặn ốc chân nan hoa để kẹp nắp vỏ lon ở giữa (hình a). 

Để tránh làm gãy chổ nối trục động cơ và nan hoa khi vỏ lon quay, ốp vào vỏ lon 

một khung hình chữ nhật. Khung này có chiều cao lớn hơn chiều cao của vỏ lon 2cm 

và chiều rộng cũng lớn hơn đƣờng kính của vỏ lon. Một vòng bi nhỏ đƣợc gắn chặt 

bằng keo vào lỗ đƣợc đục trên cạnh ngắn phía trên của khung. Đầu trên của trục động 

cơ đƣợc cố định trong lỗ của vòng bi này. Cạnh dƣới của khung hình chữ nhật đƣợc cố 

dịnh nhờ các ốc vặn vào hai lỗ đối xứng nhau trên mặt xe mà ta đã sử dụng để cố định 

động cơ. 

Gắn vào mặt dƣới của xe hai pin vuông 9V theo các đã làm để gắn động cơ và 

gắn lên mặt xe một công tắc điện. 

b. Phương án 2: Chế tạo dụng cụ với chai nhựa 

Thay vỏ lon bằng chai nhựa o,5l. Khi đó, khung nhôm ốp chai nhựa và nan hóa 

nối với trục phải có chiều dài lớn hơn chiều cáo của chai (hình b) 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Dùng máy thổi khí có công suất tƣơng đối lớn thổi luồng khí vuông góc với 

thành xe và bật công tắc để động cơ hoạt động, làm quay vỏ lon hoặc chai nhựa. Ta 

quan sát thấy: 

Xe chuyển động vuông góc với luồng khí thổi vào xe. 

Nếu cho máy thổi khí chuyển động theo xe thì xe sẽ chuyển động nhanh dần. 
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Nếu đổi chiều chuyển động của luồng khí thổi vào xe thì xe chuyển động theo 

chiều ngƣợc lại. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Khí có một luồng khí thổi vào vỏ lon (hoặc chai nhựa) đang quay quanh trục của 

nó thì vỏ lon (hoặc chai nhựa) sẽ chịu tác dụng của một lực vuông góc với phƣơng 

chuyển động của luồng khí. Dƣới tác dụng của lực này, xe đang đứng yên sẽ chuyển 

động. Chiều của lực này và do đó chiều chuyển động của xe sẽ phụ thuộc vào chiều 

chuyển động của luồng khí. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí. 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng trong các giờ học ngoại khóa về cơ học chất 

lỏng và chất khí chuyển động ở lớp 10. 

IV.2.2. Một số thí nghiệm không có trong SGK lớp 12 

1. Thí nghiệm về mô men quán tính của vật rắn 

 Mục đích 

- Xác định momen quán tính của vật rắn. 

 Dụng cụ 

 Giá thí nghiệm ( gồm trụ đứng, róng róc 80mm, ròng rọc 20mm, nam 

châm điện, 2 cổng quang điện, hộp công tắc, vật rơi 30g) 

 Vật rắn: 

a. Hình nón- đƣờng kính=60mm-500g 

b. Hình cầu đƣờng kính = 50mm 

c. Hình trụ đặc (3 cái: đƣờng kính 40mm-500g; đƣờng kính=40mm-

250g; đƣờng kính=80mm-500g) 

d. Hình trụ rỗng, Rtr=30mm, Rng=40mm-cao 10mm) 

 Hộp gỗ 

 Đồng hồ đo thời gian (dùng chung) 

 Đế 3 chân (dùng chung) 

 Biến thế nguồn (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm: 

-Lắp giá thí nghiệm vào chân đế. 
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-Gắn đầu nối của cổng quang trên vào lổ cắm A, đầu nối của cổng quang 

dƣới vào lổ cắm B của đồng hồ đo thời gian hiện số. 

-Nối một đầu của hộp công tắc với nam châm điện. Đầu còn lại nối với lổ 

cắm C của đồng hồ đo hiện số. 

-Đặt đồng hồ đo thời gian ở mode A<->B, chỉnh độ chính xác là 1/1000 

giây. Bật công tắc điện. 

-Chỉnh các nút vặn của chân đế sao cho dây dọi đi ngang qua các chùm tia 

của 2 cổng quang. 

-Điều chỉnh cổng quang trên áp sát vào mặt dƣời của nam châm điện, cổng 

quang dƣời cách cổng quang  trên khoảng 40cm. 

-Xoay ròng rọc nằm ngang để cuộn sợi dây có treo vật nặng đến vị trí nam 

châm điện hút đƣợc vật nặng.  

Lƣu ý mặt dƣới vật nặng gần sát với chùm tia của cổng quan trên. 

-Nhấn nút công tắc và quan sát thời gian vật rới từ cổng quang trên đến 

cổng quan dƣới hiển thị trên đồng hồ đo thời gian hiện số. Từ đó tính đƣợc gia 

tốc vật nặng. 

Ta có công thức tính moomen: 
2( )m g a R

I
a


  

Với m là khối lƣợng vật rơi. 

R là bán kính ròng rọc. 

Với các giá trị vừa đo, ta tính đƣợc moomen quán tính của ròng rọc. 
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Bây giờ, đặt vật nặng cần đo moomen quá tính lên ròng rọc năm ngang. 

Hệ vật gồm vật cần đo và ròng rọc. 

Thực hiện thí nghiệm tƣơng tự nhƣ trên. 

Vậy moomen quán tính của vật nặng sẽ bằng moomen hệ vật trừ moomen 

quán tính của ròng rọc. 

Lần lƣợt thay các quả nặng khác nhau lên ròng rọc rồi tiến hành thí nghiệm 

tƣơng tự để tìm mômen quán tính của các vật đó. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm thực hành “xác 

định mômen quán tính của vật rắn” ở lớp 12 theo chƣơng trình nâng cao. 

 

2. Thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn 

 Mục đích 

- Khảo sát đồ thị dao động của con lắc đơn 

 Dụng cụ 

 Hộp gỗ 

 Giá thí nghiệm (gồm trụ đứng, thanh ngang, bảng chia độ, 2 khớp nối, dây 

treo) 

 Nam châm điện (điện áp 6V – 12V) 

 Quả nặng (bằng thép có gắn bút lông) 

 Tấm ghi đồ thị (nhựa trắng sứ - 

(150x500)mm) 

 Mực 

 Hộp gỗ 

 Dây nối (dùng chung) 

 Biến thế nguồn (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm  

 Xoay thanh trụ có ren vào hộp gỗ, nối 

thanh trụ có con lắc vào thanh trụ vừa 

gắn. 

 Gắn bút lông vào dƣới quả nặng rồi 

điều chỉnh độ cao của quả nặng sao 

cho bút lông chạm vào tấm ghi đồ thị. 
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 Gắn 2 đầu dây của mô tơ vào 2 lổ cấp điện trên hộp gỗ. 

 Cấp điện 6V DC cho nam châm điện và mô tơ. Bật công tắc của nam 

châm điện. 

 Đƣa vật nặng chạm vào nam châm điện. 

 Bật công tắc của mô tơ để dịch chuyển tấm ghi đồ thị, đồng thời tắc công 

tắc của nam châm điện để nhả quả nặng. 

 Quan sát đồ thị ghi đƣợc. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm kiểm chứng khi 

dạy kiến thức “Dao động của con lắc đơn” ở lớp 12. 

3. Thí nghiệm về sóng dừng 

 Mục đích 

Khảo sát hiện tƣợng sóng dừng 

 Dụng cụ 

 Lò xo mềm 

 Dây đàn hồi  

 Lực kế (5N, độ chia nhỏ nhất 

0,1N) 

 Bộ ròng rọc 

 Bộ rung 

 Giá thí nghiệm 

 Tẩm chỉ vạch 

 Hộp gỗ 

 Máy phát âm tần (dùng chung) 

 Đế 3 chân (dùng chung) 

 Dây nối (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm 

 Thí nghiệm 1: sóng ngang 

-Lắp giá thí nghiệm vào chân đế. Di chuyển 

thanh ngang lên gần đỉnh giá thí nghiệm. 

-Treo lực kế vào dây. Móc dây đàn hồi vào 

lực kế. Gắn bộ rung vào khớp nối bên dƣới sao 

cho cần rung vuông góc với sợi dây. Gắn chối 
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cắm thứ nhất trên dây đàn hồi vào thanh ngang, chốt cắm thứ hai vào tâm bộ 

rung. Dùng máy phát âm tần số cấp điện khoảng 3V cho bộ rung. Đặt máy 

phát tần số dãi 10-100Hz. Bật nguồn rồi tăng tần số lên từ từ cho đến khi 

xuất hiện 1, 2, 3 bụng sóng. 

- Từ thí nghiệm trên, rút ra kết luận. 

- Thay đổi độ căng của dây, lắp lại thí nghiệm và rút ra kết luận. 

 

 Thí nghiệm 2: sóng dọc 

-Xoay bộ rung để cần rung cùng phƣơng 

với lò xo. Móc lò xo vào thanh ngang. Đầu 

cuối lò xo móc vào cần rung.  

-Tiến hành thí nghiệm tƣơng tự nhƣ với 

dây đàn hồi. Ta quan sát đƣợc các bụng sóng 

vào nút sóng trên lò xo khi có sóng dừng. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới 

dạng thí nghiệm biểu diễn tại lớp hoặc thí nghiệm thực hành “khảo sát sóng 

dừng” ở lớp 12. 

4. Thí nghiệm về máy biến áp và chuyển tải điện năng đi xa. 

 Mục đích 

Nghiên cứu máy biến áp. 

Nghiên cứu sự truyền tải điện 

năng. 

 Dụng cụ 

 Máy biến áp (bộ gồm 2 cái. Cuộn 

sơ cấp có 2 cuộn dây, mỗi cuộn 

200 vòng, điện áp tối đa 12V; 

cuộn thứ cấp có 2 cuộn dây 400 

vòng và 200 vòng; lõi sắt từ) 

 Đèn (6V – 3W) 

 Dây tải điện (600mm, có gắn điện 
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trở 10Ω -5W) 

 Hộp gỗ 

 Trụ thép (dùng chung) 

 Đồng hồ đo điện đa năng (dùng chung) 

 Biến thế nguồn (dùng chung) 

 Dây nối (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm  

- Lấy trực tiếp 12V xoay chiều đƣa lên lƣới. 

- Lấy 12V vừa đƣa lên tải để cung cấp cho bóng đèn, là tải tiêu thụ. Đo 

điện thế giữa 2 bóng đèn và sụt thế trên đƣờng dây dẫn. Ta thấy điện thế 

giữa 2 bòng đèn chỉ khoảng 1.55V 

- Tăng thế ở đầu cung cấp lên 24V bằng cách dùng máy biến thể để đƣa lên 

lƣới điện. Dùng biến thế chỉnh xuống 12V rồi cấp cho tải tiêu thụ là bóng 

đèn nhƣ trƣờng hợp 1. Ta thấy bóng đèn sáng hơn trƣớc, sụt áp trên 

đƣờng dây giảm hơn so với trƣờng hợp 1. Công suất hao phí sẽ giảm. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm biểu diễn tại lớp 

khi học kiến thức “máy biến áp” và “truyền tải điện năng” ở lớp 12. 

5. Thí nghiệm về máy phát điện xoay chiều ba pha 

 Mục đích 

- Khảo sát máy phát điện xoay chiều 3 pha 

- Khảo sát mạch điện hình sao, hình tam giác 

 Dụng cụ: 

 Bảng thí nghiệm (kích thƣớc (550x400x10)mm) 

 Mô hình máy phát điện 3 pha (gồm 3 cuộn dây) 

 Bảng mạch điện sao/ tam giác 

 Hộp đựng 

 Đế 3 chân (dùng chung) 

 Dây nối (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm 

- Gắn thanh trụ vào chân đế 

- Gắn bảng có mô hình máy phát điện 3 pha vào thanh trụ. 

 Mắc mạch tiêu thụ điện nối với máy phát điện xoay chiều 3 pha 

 Mắc mạch hình sao  
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- Dùng thanh nhôm nối chung 3 điểm cuối A, C, B của 3 cuộn dây điện đƣa 

vào điểm chung của bảng điện hình sao. 

- Nối 3 đầu A,B, C của 3 cuộn dây với 3 

điểm A, B, C của bảng điện hình sao. 

- Dùng tay quay roto thì sẽ thấy đèn trên 

tải hình sao lần lƣợt sáng. 

- Nếu dùng đồng hồ đo điện thế giữa dây 

trung hòa và đầu còn lại của 1 tải bất kỳ 

thì đó chính là điện áp (Up) 

 

 

 

 Mắc mạch hình tam giác 

- Nối 3 lá nhôm nối các đầu dây tƣơng 

ứng A-B, B-C, C-A của 3 cuộn dây sato 

với nhau. 

- Dùng dây nối A, B, C trên mô hình với 

A, B, C trên bảng mạch điện hình tam giác. 

- Khi quay roto, các dèn LED trên bảng mạch điện hình tam giác sẽ phát 

sáng. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm thực hành 

“khảo sát máy phát điện xoay chiều ba pha” ở lớp 12. 

6. Thí nghiệm về quang phổ 

 Mục đích 

Phát hiện thành phần hồng ngoại, tử ngoại trong ánh sáng trắng. 

 Dụng cụ 

 Giá thí nghiệm (kích thƣớc (450x800)mm) 

 Nguồn sáng (12V- 21W) 

 Lăng kính 

 Màn chắn 

 Màn quan sát 
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 Dụng cụ phát hiện tia hồng ngoại, tia tử ngoại (gồm quang trở và bộ 

khuếch đại) 

 Biến thế nguồn (dùng chung) 

 Điện kế chứng minh (dùng chung) 

 Dây nối (dùng chung) 

 Tiến hành thí nghiệm 

 Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng 

Cấp điện 12V cho nguồn sáng rối 

chiếu vào lăng kính. Dùng màn quan 

sát để hứng chùm ló. Trên màn hứng sẽ quan sát đƣợc dải màu liên tục từ đỏ 

đến tím. 

 Ánh sáng đơn sắc 

Từ thí nghiệm trên, dùng một chắc sáng 

có khe hẹp chắn ngang chùm tia ló, chỉ cho 

một màu đi qua và chiếu vào mặt bên của 

lăng kính thứ hai, dùng màn quan sát để hứng 

chùm tia ló. Trên màn hứng ta chỉ thu đƣợc một vệt sáng màu. Chứng tỏ ánh 

sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính. 

 Tổng hợp ánh sáng 

Bỏ màn chắn ra, để 2 thấu kính 

gần và ngƣợc chiều nhau, điều chỉnh 

màn quan sát để hứng đƣợc một vệt 

sáng trắng. Điều đó chúng tỏ rằng dải 

ánh sáng màu từ đỏ đến tím đã đƣợc 

tổng hợp lại thành ánh sáng trắng. 

 

 Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại, 

tử ngoại 

Cho chùm sáng đi qua lăng kính và 

dùng dụng cụ phát hiện tia hồng ngoại, 
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tử ngoại để hứng chùm tán sắc. Dụng cụ này đƣợc nối với điện kế G. 

Dịch chuyển đầu thu của dụng cụ, ta thấy rằng khi chƣa đến vùng ánh 

sáng tím, kim điện kế đã lệch, chứng tỏ tồn tại vùng tử ngoại. Tiếp tục di 

chuyển đến vùng đỏ, ta thấy kim điện kế lệch một lúc một nhiều. Qua khỏi 

vùng đỏ kim điện kế từ từ giảm nhƣng vẫn chƣa trả về 0, chứng tỏ tồn tại 1 

vùng hồng ngoại có bƣớc sóng lớn hơn bƣớc sóng ánh sáng đỏ. Tiếp tục di 

chuyển, ta thấy kim điện kế trả về 0. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm biểu diễn tại lớp 

khi dạy các kiến thức về quang phổ ở lớp 12. 

7. Thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài 

8. Mục đích 

- Chứng minh định luật quang điện 

9. Dụng cụ 

 Tế bào quang điện ( loại 

chân không, catot phủ 

chất nhạy quang Sb-Ce)  

 Nguồn sáng (220V-

32W, điều chỉnh cƣờng 

độ đƣợc) 

 Hộp chân đế (kích 

thƣớc 

(280x100x44)mm, có 

gắn biến thế nguồn-điện 

áp đầu vào 220V, đầu ra tối da 50V/100mA) 

 Kính lọc sắc (3 tấm: đỏ, lục, lam) 

 Điện kế chứng minh (dùng chung) 

 Dây nối (dùng chung) 

10. Tiến hành thí nghiệm 

1. Định luật về giới hạn quang điện 

- Cấp điện 220V cho mạch và đèn. Điều chỉnh cho kim điện kế G chỉ vạch 

0. 

- Mắc điện kế G vào mạch. 
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- Điều chỉnh cho kim của vôn kế chỉ số 0. Mắc vôn ké vào mạch. 

- Công tắc đảo chiều điện áp đặt vào anod và catod để ở vị trí thuận. 

- Điều chỉnh để điện áp =0V. 

- Xoay nút vặn để điều chỉnh độ sáng của đèn cho đến khi có dòng điện 

khoảng 20μA. 

- Đặt tấm chắn màu đỏ chặn chùm tia chiếu vào tế bào quang điện, ta thấy 

hầu nhƣ không có dòng quang điện, đặt tấm chắn màu lục, ta thấy có 

dòng quang điện nhỏ. Đặt tấm chán màu lam ta thấy có dòng quang điện 

lớn hơn. 

Điều đó chứng minh: 

 Hiện tƣợng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào 

kim loại có bƣớc sóng nhỏ hơn hoặc bằng bƣớc sóng o . o  đƣợc gọi là 

giới hạn quang điện của kim loại. 

2. Định luật về cường độ dòng quang điện bảo hòa 

- Mắc nối tiếp điện trở phụ 220pR k   với thang đo 10V của vôn kế để 

chuyển nó thành thang đo 50V. Công tắc cấp điện cho mạch ở vị trí thuận. 

- Đặt tấm chắn màu lam, điện áp anod-catod khoảng 3V, chỉnh độ sáng 

bóng đèn vừa phải để có dòng quang điện. Tăng điện áp anod –catod lên, 

ta thấy dòng quang điện tăng theo, nhƣng đến trị số khoảng 15-20V dòng 

quang điện không tăng nữa. Ta nói dòng quang điện đã bảo hòa. Tăng đổi 

cƣờng độ chiếu sáng, tiến hành thí nghiệm tƣơng tự, ta thấy dòng bảo hòa 

bây giờ lớn hơn lúc trƣớc. Từ đó có kết luận: 

 Đối với mỗi ánh sáng thích hợp, cƣờng độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ 

thuận với cƣờng độ của chùm ánh sáng kích thích. 

3. Định luật về động năng ban đầu cực đại quang electron 

- Chỉnh điện thế về 0V. Gạt công tắc về phía nghịch để anot của tế bào 

quang điện với cực -, catot với cực dƣơng của nguồn điện. 

Dùng kính lọc màu lam để lọc nguồn sáng. Chuyển vôn kế sang 

thang đo 2.5V chỉnh nguồn sáng có độ sáng lớn nhất. Quan sát giá trị của 

cƣờng độ dòng quang điện oI  ứng với điện thế bằng 0V. 

Tăng dần điện thế âm của điện áp đặt vào 2 cực của tế bào quang 

điện cho tới khi kim điện kế chỉ vạch 0. Quan sát điện thế U lúc này. U 

đƣợc gọi là hiệu điện thế hãm đối với quang electron. 

Giảm bớt độ sáng của đèn, ta thấy U vẫn không đổi. 
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- Điều đó chứng minh rằng động năng ban đầu cực đại phụ thuộc vào bƣớc 

sóng ánh sáng kích thích nhƣng không phụ thuộc cƣờng độ của chùm 

sáng kích thích. 

 Khả năng sử dụng của thí nghiệm 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm biểu diễn tại lớp 

khi học kiến thức “Định luật quang điện” ở lớp 12. 

Theo sách “Thí nghiệm Vật lý với dụng cụ tự làm từ chai nhựa và vỏ 

lon” của Nguyễn Ngọc Hưng. 

Thí nghiệm 1: Sự lăn của các hình trụ có momen quán tính khác nhau 

 Mục đích của thí nghiệm 

Khảo sát định tính sự phụ thuộc của momen quán tính của vật rắn vào sự 

phân bố các phần của vật đối với trục quay. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Cắt xốp tạo thành hai hình trụ đƣờng kính 7cm, cao 10cm. 

Dùng một thanh sắt có đƣờng kính 8mm đã đƣợc nung nóng đỏ để dùi vào 

mỗi hình trụ xốp ba lỗ song song với trục của hình trụ xốp. Còn hình trụ xốp thứ 

hai, ba lỗ này cách trục của hình trụ 1,7cm và lập thành một tam giác đều có tâm 

là trục của hình xốp.  

Lồng các hình trụ xốp vào trong hai lon đã đƣợc bỏ nắp và giũa (mài) 

miệng, rồi lồng vào mỗi lỗ đã đƣợc dùi một thanh sắt có đƣờng kính 10mm, dài 
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10cm. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Đặt hai lon ở đầu trên của mặt phẳng nghiệng dài hơn 1m, rộng 30cm sao 

cho trục của hai lon nằm trên một đƣờng thẳng vuông góc với chiều dài mặt 

phẳng nghiêng. 

Đồng thời buông nhẹ tay ra khỏi hai lon, sẽ thấy: hai lon lăn không trƣợt 

trên mặt phẳng nghiêng xuống phía dƣới nhƣng lon có ba thanh sắt nằm gần trục 

lăn nhanh hơn lon có ba thanh sắt nằm xa trục. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Hai lon có cùng khối lƣợng nhƣng lon có ba thanh sắt ở gần trục có mômen 

quán tính nhỏ hơn lon có ba thanh sắt ở xa trục nên nó có gia tốc lớn hơn và lăn 

nhanh hơn. 

 Lƣu ý 

Nếu không có xốp dày 10cm thì có thể cắt xốp thành nhiều hình trụ mỏng 

ghép với nhau để được khối xốp dày 10cm. 

Khi lồng hình trụ xốp vào trong lon, nếu còn lỏng thì dùng xốp vụn để chèn 

cho chặt. 

Để lồng chặt các thanh sắt bằng các thanh đồng hay thanh chì 

Góc nghiêng của mặt phẳng khoảng 5 10o o . Nếu chỉ có mặt phẳng ngắn thì 

nên để ở góc nghiêng nhỏ cho dễ quan sát. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng để tạo tình huống có vấn đề khi khảo 

sát phƣơng trình động lực học vật rắn quay quanh một trục nhất định hoặc để 

kiểm nghiệm kết luận rút ra đƣợc bằng tính toán ở bài tập thí nghiệm 11.1 sách 

bài tập vật lí lớp 12 theo chƣơng trình nâng cao. 
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6.  Thí nghiệm 2: Con lắc đơn 

 Mục đích thí nghiệm 

Kiểm nghiệm kết luận đã đƣợc rút ra từ suy luận lý thuyết về các đặc điểm 

của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động nhỏ: T không phụ thuộc vào 

biên độ dao động và khối lƣợng của con lắc, T tỉ lệ thuận với căn bậc hai của 

chiều dài l con lắc. 

Bằng cách xác định T, tính đƣợc gia tốc rơi tự do g tại nơi làm thí nghiệm. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Đổ đầy nƣớc vào một chai nhựa và vặn chặt nắp chai lại. Buộc một đâu sợi 

dây dù nhỏ, dài 1,6 m vào nắp chai, còn đầu kia của sợi dây đƣợc thắt vào một 

móc cố định. 

Con lắc đơn cũng có thể đƣợc tạo nên bằng cách buộc quanh thành chai 

nhựa chứa đầy nƣớc và dùng keo gắn hai sợi dây dù nhỏ, dài 1,6m ( một sợi 

cách đáy chai 2cm, còn sợi kia cách miệng chai 5cm), rồi treo các đầu của hai 

sợi dây vào một thanh đỡ sao cho trục của chai nằm ngang và hai sợi dây song 

song nhau. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Kéo cho dây con lắc lệch một góc khoảng 8
o
 so với phƣơng thẳng đứng, rồi 

buông tay. Dùng đồng hồ đo thời gian con lắc thực hiện đƣợc 50 dao động và 

tính chu kì giao động T1 của nó. 
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Kéo dây treo cho góc lệch của con lắc khoảng 5
o
, rồi lại thả cho con lắc dao 

động. Đo thời gian con lắc thực hiện đƣợc 50 dao động và tính chu kì dao động 

T2 của nó. Kết quả tính cho thấy: T1=T2. 

Thao nƣớc ra khỏi chai và đổ đầy cát vào chai. Lặp lại các bƣớc trên của thí 

nghiệm và tính các chu kì dao động T‟1 và T‟2. Kết quả thí nghiệm cho thấy: 

mặc dù khối lƣợng của con lắc trong hai trƣờng hợp là khác nhau nhƣng chu kì 

dao động của con lắc là không đổi. 

Làm ngắn chiều dài l của con lắc còn 0,9m và lặp lại các bƣớc thí nghiệm. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy: T~ l . 

Áp dụng công thức 
2

2

4 l
g

T


  để tính lại g tại nơi làm thí nghiệm. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động với biên độ nhỏ ( <10
o
) thì dao 

động điều hòa với chu kì dao động T 2
l

g
 . Dựa vào công thức này, ta thấy: T 

không phụ thuộc vào biên độ dao động nhỏ của con lắc và khối lƣợng của con 

lắc. T tỉ lệ thuận vòa căn bậc hai của chiều dài con lắc. 

 Lƣu ý 

Để chai nhựa không bị lắc lƣ trong quá trình dao động, phải đổ đầy nƣớc 

hoặc cát vào trong chai. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này đƣợc sử dụng trong dạy học về dao động của con lắc đơn ở 

lớp 12. Cũng có thể sử dụng thí nghiệm này để minh họa sự biến đổi qua lại 

giữa thế năng và động năng của con lắc đơn ở lớp 10. 

Thí nghiệm 3: Xác định thí nghiệm truyền âm trong không khí 

 Mục đích thí nghiệm 
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Đo bƣớc sóng của âm trong không khí dựa vào hiện tƣợng cộng hƣởng dao 

động của cột không khí trong ống và dao động của nguồn âm. 

Biết tần số của âm, tính đƣợc tốc độ truyền âm trong không 

khí. 

 Chế tạo dụng cụ và bố trí thí nghiệm 

Ống cộng hƣởng gồm có: bình bên phải B đƣợc tạo từ 4 

chai nhựa 1,25l đƣợc dán đồng trục vào nhau và bình bên phải 

A là một chai nhựa 1,25l. Hai bình này đƣợc nối thông với 

nhau nhờ một ống nhựa dài trắng dài 1,2m và có đƣờng kính 

0,8cm. 

Bình B đƣợc làm nhƣ sau: cắt bỏ phần cổ và phần đáy 

chai của ba chai nhựa, rồi dán khít chúng vào nhau thành một 

ống. Dán chặt ống này vào chai thứ tƣ đã đƣợc cắt bỏ phần cổ chai và có một lỗ 

ở thành sát đáy chai. 

Bình A có một vòng thép nhỏ ở cổ chai để treo lên giá và có một lỗ ở đáy 

chai để nối với bình B. Lúc đầu, bình A đƣợc treo cao hơn bình B. 

Cố định âm thoa “la” C vó tần số f=440 Hz nhờ kẹp vào thanh đỡ sao cho 

đầu hai nhánh âm thoa đi qua trục của bình B và nhánh dƣới của âm thoa cách 

miệng bình 3cm. Đổ nƣớc vào đầy bình B. 

 Tiến hành thí nghiệm và kết quả thí nghiệm 

Dùng búa cao su gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời hạ 

thấp từ từ bình A để nƣớc từ bình B chảy sang bình này, làm tăng dần chiều cao 

của cột khí ở bình B, cho tới khi nghe thấy âm phát ra là to nhất. Đánh dấu vị trí 

mặt nƣớc ở bình B lên thành bình và đo độ dài l của cột khí trong bình B. 

Lặp lại bƣớc thí nghiệm này bốn lần để xác định độ dài l tƣơng ứng của cột 

khí trong bình B khi có cộng hƣởng âm lần đầu. Tính l  và sai số l . 
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Tiếp tục hạ bình A và lắng nghe âm phát ra để xác địng độ dài l‟ của cột 

khí trọng bình B khi có cộng hƣởng âm lần thứ hai. 

Lặp lại thí nghiệm bồn lần để xác định l‟ tƣơng ứng, rồi tính 'l  và 'l . 

Tính bƣớc sóng của âm theo công thức 2( ' )l l    và 2( ' )l l    . 

Biết tần số âm phát ra từ âm thoa f=440Hz   10Hz, tốc độ truyển âm trong 

không khí đƣợc tính theo công thức v v v  , trong đó: 

v f , ( )
f

v v
f





 
   . 

Kết quả thí nghiệm cho các số liệu l =14,7cm; l =0,1 cm; 'l =54,2cm; 'l

=0,1cm nên:  =79,0cm;  =0,4cm. 

Vì vậy, v =347,6 m/s; v =5,6 m/s và v=347,6m/s  5,6m/s. 

 Giải thích kết quả thí nghiệm 

Sóng tới từ âm thoa đặt tại đầu hở của bình B giao thoa với sóng phản xạ 

tạo thành sóng dừng có các nút và bụng xen kẽ nhau. Khi chiều dài của cột 

không khí trong ống có giá trị là 
3 5

, , ,...
4 4 4

  
 thì xảy ra hiện tƣợng cộng hƣởng, 

ta nghe thấy âm to nhất. Lúc đó, đầu hở của ống là một bụng B, còn đầu kín của 

ống là một nút N. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng 
2


. 

Dựa vào tính chất trên, ta đã xác định đƣợc bƣớc sóng   của âm và biết tần số f 

của âm, tốc độ truyền âm trong không khí đƣợc tính theo công thức v f . 

 Lƣu ý: 

Sai số của việc xác định chiều dài của cột khí trong bình B khi có cộng 

hƣởng âm phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phát hiện đúng khi có cộng hƣởng 

âm. Vì vậy, sau khi hạ dần bình A cho tới khi nghe thấy âm to nhất, ta phải nâng 
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lên và hạ xuống bình A xuống một chút để tìm đƣợc chính xác vị trí của mặt 

nƣớc ở bình B khi có cộng hƣởng. 

 Khả năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Thí nghiệm này có thể đƣợc sử dụng dƣới dạng thí nghiệm thực hành “xác 

định tốc độ truyển âm trong không khí” ở lớp 12 theo chƣơng trình nâng cao. 
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