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Bài 1: Tổ chức quản lý thiết bị dạy học – Các loại hình thiết bị 

dạy học bộ môn vật lý

1. Chức trách và bổn phận của các cá nhân, tổ chức tham gia

quản lý thiết bị dạy học (TBDH)

a) Ban giám hiệu

 Hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch mua sắm, sử

dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học và phòng thí

nghiệm (PTN)

 Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thông qua các biện pháp cụ

thể.

 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cho viên chức

và giáo viên (Gv) về sử dụng hệ thống TBDH.

 Tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm kê định kỳ, đột xuất về

hoạt động TBDH



b) Tổ chuyên môn

 Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa, tự làm TBDH đối
với từng bộ môn mà tổ quản lý.

 Chỉ đạo cho việc kiểm soát các Gv trong tổ thực hiện đầy đủ các
thí nghiệm (TN) và các bài thực hành (TH) theo quy định của
chương trình SGK hoặc của bộ môn.

 Đề xuất nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Gv trong
tổ về sử dụng TBDH.

c) Giáo viên bộ môn

 Tham gia xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa tự làm
TBDH của tổ.

 Thực hiện đầy đủ các TN và các bài TH theo quy định của chương
trình SGK hoặc của bộ môn.

 Phối hợp kịp thời và hiệu quả với viên chức TB nhằm tăng cường
hiệu quả sử dụng hệ thống TBDH bộ môn.

 Đề xuất các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ cho Gv trong tổ sử
dụng TBDH.



d) Viên chức thiết bị

 Tham mưu với BGH trong việc xây dựng kế hoạch của nhà
trường về hoạt động TBDH.

 Tiếp nhận nhu cầu của các bộ phận trong trường, tổng hợp và
dự thảo kế hoạch trình BGH phê duyệt.

 Tổ chức sắp xếp hệ thống thiết bị của nhà trường một cách
khoa học theo phương châm “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy ra”.

 Hướng dẫn Gv các biện pháp bảo quản TB trong khi sử dụng
trên lớp. Trực tiếp thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng TB theo
quy trình khoa học.

 Chuẩn bị TB cho Gv lên lớp theo kế hoạch và theo tiến độ
giảng dạy quy định. Giúp đỡ hỗ trợ Gv khi tiến hành TN trên
lớp nếu Gv có nhu cầu.

 Hoàn thiện quản lý trực tiếp hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt
động TB theo quy chế về quản lý tài sản công.

 Xây dựng, trình BGH phê duyệt “Nội quy sử dụng TBDH”



2. Phân loại TBDH bộ môn Vật lý

a) Các vật thật trong đời sống kỹ thuật.

 Trong dạy học VL, các vật thật có thể được sử dụng để nghiên

cứu các hiện tượng, quá trình vật lý hoặc để nghiên cứu các

ứng trong đời sống và kỹ thuật của các kiến thức VL

 Tuy nhiên, không phải vật thật nào cũng có thể đưa vào giờ học

(do kích cỡ, tính phức hợp của nhiều dụng cụ…)

b) Các TBTN dùng để tiến hành các TN của Gv và Hs.

 Các TBTN có tầm quan trọng đặc biệt đối với dạy học VL, tạo

điều kiện cho sự nghiên cứu có hệ thống, trực quan các hiện

tượng, quá trình VL -> hình thành các khái niệm, xây dựng các

định luật.

 Các TBTN được chế tạo để tiến hành các TN của Gv (được gọi

là thí nghiệm biểu diễn - TNBD) hoặc các TN của Hs (gọi là thí

nghiệm thực hành - TNTH)



 Các TB TNBD

 Được chế tạo với kích thước đủ lớn sao cho toàn lớp có thể quan

sát rõ các bộ phận chính của thiết bị, các hiện tượng VL diễn ra

trong các TN, có thể thu được những giá trị đo chính xác.

 Được chế tạo để sử dụng một cách độc lập, nhưng cũng có khi

chế tạo thành bộ TN gồm nhiều chi tiết có thể lắp ghép với nhau

để tiến hành một loạt TN ở nhiều phần khác nhau.

 Ưu điểm các bộ lắp ghép: hs làm quen nhanh với nguyên tắc hoạt

động, cách bố trí các bộ phận, thường được sử dụng với các TB

dùng chung khác như nguồn điện, đồng hồ đo đa năng…

 Các TB TNTH

 Được chế tạo thành các bộ TN gồm nhiều chi tiết, dùng cho hoạt

động TN của Hs khi nghiên cứu kiến thức mới hoặc thực hành

sau khi học xong 1 chương, 1 phần trong chương trình VL.



 TB TNTH cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: sử dụng đơn giản

bằng tay, lắp ráp các chi tiết tốn ít thời gian, dễ dàng phối hợp và

thay đổi các chi tiết để tiến hành nhiều TN khác nhau. Bố trí TN

bảo đảm vững chắc, an toàn, thẩm mỹ.

c) Các mô hình vật chất.

 Được sử dụng để minh họa các hiện tượng, quá trình VL,

nguyên tắc cấu tạo, hoạt động của các thiết bị kỹ thuật.

 Các mô hình vật chất được sử dụng trong dạy học VL có thể là

mô hình tĩnh, mô hình động, mô hình phẳng hoặc mô hình

không gian.

d) Tranh ảnh, các bản vẽ sẵn.

 Là phương tiện dạy học giúp cho sự mô tả các đối tượng, hiện

tượng, quá trình vật lý vừa sinh động, vừa tốn ít thời gian trên

lớp. Các hình vẽ phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như: đơn giản,

rõ ràng để Hs thấy được những điểm chủ yếu, nguyên lý VL,

chi tiết kỹ thuật, đúng kỹ thuật họa hình.



e) Máy vi tính và các phần mềm dạy học vật lý.

 Máy vi tính được sử dụng trong dạy học VL chủ yếu ở các lĩnh

vực sau: mô phỏng, minh họa trực quan chính xác các hiện

tượng, các quá trình khó không quan sát được, hỗ trợ trong việc

xây dựng các mô hình, phân tích các quá trình.

 Máy vi tính ghép nối với các TBTN hiện đại khác có tính năng

ưu việt trong việc thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, trình bày kết

quả xử lý tự động, nhanh chóng chính xác, đẹp -> góp phần

giải quyết khó khăn mà các TBDH truyền thống chưa giải

quyết được.



Bài 2: Các TBDH bộ môn vật lý

1. TBDH bộ môn vật lý ở trường THCS

a) Các TB theo phân môn cơ học – âm học

 Các loại thước đo độ dài

 Ống nghiệm chia độ

 Các loại lực kế và lò xo

 Các loại cân kỹ thuật

 Máy A – Tút

 Máng nghiêng





b) Các thiết bị theo phân môn nhiệt học

 Các dụng cụ thủy tinh, sứ, thạch anh

 Quả cầu giãn nở vì nhiệt

 Băng kép, đèn cồn, kiềng

 Các loại nhiệt kế



c) Các thiết bị theo phân môn điện học

 Các loại điện trở, biến trở

 Đồng hồ vạn năng



d) Các thiết bị theo phân môn điện từ học
 Các loại nam châm vĩnh cửu: nam châm thẳng, năm châm chữ U, kim nam châm &

la bàn.

 Các cuộn dây chứa lõi thép làm TN về nam châm điện.



e) Các thiết bị theo phân môn quang học

 Hộp nhựa trong suốt để thí nghiệm khúc xạ as

 Lăng kính, gương phản xạ, các thấu kính hội tụ, phân kỳ, giá 

quang học.

 Đèn laze, đèn công suất lớn



g) Các thiết bị dùng cho phần bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

 Pin mặt trời.

 Bộ TN về hấp thụ và bức xạ ánh sáng



2. TBDH bộ môn vật lý THPT

a) Nguồn điện

 Biến thế nguồn

 Máy Uyn sớt

b) Các dụng cụ đo điện

 Đồng hồ đo thời

gian hiện số

 Điện kế chứng minh + đồng hồ đo điện đa năng



c) Các bộ TN được cung cấp để sử dụng trong dạy học VL 10

 Bộ TNTH nghiên cứu chuyển động rơi tự do và xác định hệ số 

ma sát.

 Bộ TNTH n/c hai quy tắc hợp lực.

 Bộ TNTH xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

 Bộ TNBD n/c chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng 

nhanh dần đều.

 Bộ TNBD n/c lực đàn hồi và quy tắc momen lực.

 Bộ TNBD n/c lực hướng tâm.

 Bộ TNBD n/c định luật Bôi lơ – Mariot và định luật Sac lơ đối 

với chất khí.

 Bộ TNBD n/c hiện tượng mao dẫn.







d) Các bộ TN được cung cấp để sử dụng trong dạy học VL 11

 Bộ TNTH n/c dòng điện không đổi.

 Bộ TNTH xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái 

Đất.

 Bộ TNBD n/c điện tích và điện trường.

 Bộ TNBD n/c dòng điện trong các môi trường.

 Bộ TNBD n/c lực từ và cảm ứng điện từ.

 Bộ TNBD n/c hiện tượng tự cảm.

 Bộ TNTH và TNBD nghiên cứu quang hình.







e) Các bộ TN được cung cấp để sử dụng để dạy học VL 12 

 Bộ TNTH n/c chu kỳ dao động của con lắc đơn và xác định gia tốc 
trọng trường.

 Bộ TNTH xác định tốc độ truyền âm trong không khí.

 Bộ TNTH n/c đoạn mạch xoay chiều có RLC nối tiếp.

 Bộ TNTH xác định bước sóng ánh sáng Laze.

 Bộ TNBD n/c phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một 
trục cố định.

 Bộ TNBD ghi đồ thị dao động của con lắc đơn.

 Bộ TNBD n/c hiện tượng giao thoa sóng nước.

 Bộ TNBD n/c sóng dừng trên lò xo và trên dây.

 Bộ TNBD n/c máy biến áp.

 Bộ TNBD n/c nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay 
chiều 3 pha.

 Bộ TNBD n/c sự tán sắc ánh sáng và phát hiện tia hồng ngoại, tử 
ngoại.

 Bộ TNBD n/c hiện tượng quang điện ngoài.











Bài 3: Thí nghiệm trong dạy học VL

1. Các chức năng của TN trong dạy học VL

 Trong dạy học vật lý, TN là phương tiện để thu nhận tri thức

mới, kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu được, vận dụng

tri thức đã thu được vào thực tiễn và là một bộ phận của các

phương pháp nhận thức VL.

 TN có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của

dạy học.

 Đầu tiết học: đề xuất, dẫn dắt học sinh vào vấn đề cần n/c.

 Trong tiết học: hình thành kiến thức, kỹ năng.

 Sau tiết học: củng cố kiến thức và kỹ năng.



 Sử dụng TN trong dạy học VL góp phần quan trọng vào việc

phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

 TN là phương tiện làm đơn giản hóa các hiện tượng, quá trình

VL phức tạp xảy ra trong tự nhiên, kỹ thuật.

 Kết luận: TN là phương tiện trực quan giúp Hs nhanh chóng thu

được những thông tin chân thực về các hiện tượng, quá trình vật

lý, nhất là khi n/c các lĩnh vực VL mà ta không thể tri giác bằng

các giác quan.

2. Các loại thí nghiệm được sử dụng trong dạy học VL

a. Thí nghiệm biểu diễn (TNBD)

 Là loại TN do Gv tiến hành là chính, có thể có sự tham gia của

Hs. TN được Gv tiến hành trên lớp, trong các giờ học n/c các

kiến thức mới và các giờ học củng cố kiến thức Hs.



 TNBD được tiến hành khi:

 TN quá phức tạp, mất nhiều thời gian bố trí, tiến hành TN,

khó đảm bảo an toàn trong quá trình TN.

 Không đủ dụng cụ để Hs tiến hành đồng loạt.

 Các loại TNBD:

 TN mở đầu: nhằm giới thiệu cho Hs về hiện tượng sắp

nghiên cứu, tạo tình huống có vấn đề, tạo nhu cầu hứng thú

học tập.

 TN nghiên cứu hiện tượng: nhằm xây dựng nên hoặc kiểm

nghiệm minh họa lại kiến thức đã thu được. Gồm TN n/c

khảo sát và TN n/c minh họa.



 TN củng cố: là TN nêu lên những biểu hiện của kiến thức đã học,

đề cập các ứng dụng của kiến thức trong sản xuất và đời sống.

b. Thí nghiệm thực tập

 Là TN do Hs tiến hành trên lớp, ngoài lớp, ngoài nhà trường với

các mức độ tự lực khác nhau.

 TN trực diện: do Hs tiến hành trên lớp chủ yếu khi n/c kiến thức

mới, cũng có thể khi ôn tập trong giờ học củng cố. Tùy mục đích

mà TN trực diện có thể là TN mở đầu, TN n/c hiện tượng được

tiến hành dưới dạng n/c khảo sát hay n/c minh họa.



 TN thực hành: là TN do Hs tiến hành trên lớp sau mỗi

chương, mỗi phần của chương trình, nhằm củng cố kiến thức

đã học và rèn luyện kỹ năng TN. Nội dung định tính hoặc

định lượng, song chủ yếu là kiểm nghiệm lại các định luật,

các quy tắc đã học.

 TN ở nhà: là TN mà Gv giao cho từng Hs hoặc các nhóm Hs

thực hiện ở nhà, sử dụng các dụng cụ thông thường trong đời

sống, vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm. Tạo cơ hội để phát triển năng

lực sáng tạo của Hs trong việc thiết kế, chế tạo và sử dụng

dụng cụ.



3. Các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng TBDH bộ môn VL

a. Sử dụng TB đúng mục đích

 Mỗi TBDH đều có một chức năng nhất định, chúng phải được

sử dụng đúng với mục đích nghiên cứu của quá trình dạy học.

b. Sử dụng TBDH đúng lúc, đúng chỗ, đúng cường độ

 Sử dụng TBDH đúng thời điểm cần thiết trong tiến trình tiết

học, phân bổ và thực hiện thí nghiệm theo thời gian phân bổ

hợp lý, không lạm dụng đa phương tiện trong dạy học.

c. Kết hợp giữa hệ thống TB nhà trường được cung ứng với hệ

thống cơ sở vật chất thiết bị ngoài xã hội.

 Do TBDH của nhà trường chưa hoàn toàn đầy đủ nên viên chức

thiết bị cùng với Gv phải khai thác, tận dụng cơ sở vật chất,

thiết bị hiện có, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo trong

việc tự làm, tự mua sắm bổ sung cho hệ thống thiết bị đã có.



4. Quy trình của việc tiến hành thí nghiệm

a. Bước 1: Xác định chính xác mục đích của TN cần tiến hành

(khảo sát cái gì? Kiểm nghiệm minh họa cái gì? Xác định đại

lượng vật lý nào, đo trực tiếp hay gián tiếp)

b. Bước 2: Lập kế hoạch thí nghiệm

 Lựa chọn các dụng cụ cần sử dụng, tìm hiểu cách sử dụng của

từng dụng cụ, kiểm tra sự hoạt động của nó, thay thế các chi

tiết hỏng hóc.

 Vẽ sơ đồ bố trí các dụng cụ.

 Lập tiến trình thí nghiệm (bố trí TN, tiến hành TN, lập bảng ghi

các số liệu đo với TN định lượng, xử lý kết quả TN)



c. Bước 3: Thực hiện tiến trình thí nghiệm

 Bố trí TN: lắp ráp các dụng cụ theo sơ đồ đã vẽ sao cho hệ thống

dụng cụ vững chắc, sáng sủa, dễ kiểm tra sự hoạt động của hệ

thống các dụng cụ, loại bỏ được tối đa các hiện tượng phụ không

mong muốn, đảm bảo an toàn cho người và dụng cụ.

 Tiến hành thí nghiệm

 Phải thỏa mãn các điều kiện mà TN yêu cầu, tuân thủ quy tắc an

toàn.

 TN cần được lặp lại ít nhất 3 lần, đủ cho việc quan sát, khái quát

hóa rút ra kết luận. TN phải cho những kết quả rõ ràng, đơn trị.

 Ghi các hiện tượng quan sát được hoặc các số liệu đo được, làm

tròn có ý nghĩa các số liệu thu được, bỏ số liệu khác xa các giá trị

đo khác.



 Xử lý kết quả TN

 Với các TN định tính: phân tích hiện tượng, khái quát hóa, rút ra

kết luận.

 Với các TN định lượng: Tính GTTB và sai số theo quy tắc làm

tròn. Xác định nguyên nhân sai số, làm giảm sai số, biểu diễn kết

quả TN qua đồ thị.

 Sau khi làm TN: tháo rời các dụng cụ đã lắp đặt, xếp các dụng cụ

gọn gàng như lúc đầu.

d. Nhận xét và rút kinh nghiệm chung về tổ chức, nội dung.



Bài 4: Tổ chức và quản lý TBDH bộ môn VL

1. Đặc điểm, vai trò và cách tổ chức phòng học bộ môn và phòng thực
hành.

a. Đặc điểm – vai trò của phòng học bộ môn

 Đặc điểm: Gv và TBDH không di chuyển, Hs di chuyển đến phòng
theo TKB. Phòng học bộ môn được kết hợp giữa phòng học thông
thường và phòng TN (PTN), thực hành theo nội dung từng bài.

 Ưu điểm:

 TBDH được chuẩn bị sẵn, sử dụng thuận lợi, tránh sai lệch do lắp
ráp TB, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả TN.

 Phòng học bộ môn làm tăng tần suất sử dụng các TBDH.

 Do phải sử dụng thường xuyên TBDH giúp Gv tự học hỏi, tìm tòi
khai thác tối đa các TBDH -> nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Gv.

 Giúp việc sử dụng các phương tiện dạy học một cách hiệu quả.

 Tạo không khí khoa học, tâm thế sẵn sàng n/c hiện tượng sự vật,
định luật -> tạo cho Hs hứng thú say mê, khám phá.

 Đem lại hiệu quả kinh tế cao cho việc đầu tư TBDH.





b. Đặc điểm – vai trò của phòng thí nghiệm

 Đặc điểm: Hệ thống TN được bố trí sẵn sàng, TBDH + phòng học là
cố định, Gv + Hs đến để tổ chức quá trình dạy học.

 Ưu điểm:

 Phù hợp với các bộ môn KH thực nghiệm, các bài TN thực hiện đồng
loạt.

 TB, dụng cụ không di chuyển đảm bảo cho sự chuẩn xác khi tiến hành
TN và kết quả của TN.

c. Cách tổ chức phòng học bộ môn và phòng thực hành.

 Hệ thống TBDH nghe nhìn (bảng, máy chiếu…) cần được lắp cố định.
Các bộ phận điều khiển cần được đặt gần khu vực làm việc của giáo
viên trong phòng.

 Cần có các TB thay đổi độ sáng của phòng, tạo điều kiện để tiến hành
một số TN quang hình.

 Các bàn TH của Hs cần có đủ diện tích để bố trí các TBTN thuận tiện
cho các nhóm Hs tiến hành TN. Các bàn của Hs có thể bố trí theo hình
vòng cung, hình chữ nhật hoặc bố trí song song và cần có khoảng cách
đủ để Gv và Hs đi lại dễ dàng.





2. Cách tổ chức phòng kho cất giữ, bảo quản TBDH bộ môn VL

 Kho cần bố trí cạnh phòng thực hành để thuận tiện cho việc vận 

chuyển TBDH, việc vận chuyển được thực hiện bằng xe đẩy nhỏ.

 Kho cần có các hệ thống tủ, giá đặt TBDH, việc sắp đặt phải đảm 

bảo khoa học, hợp lý sao cho ngăn nắp, dễ tìm thấy và dễ lấy ra

 Các TB dùng chung vào một khu: nguồn điện, dụng cụ đo…

 Các TB dùng cho từng phần riêng biệt như: cơ, nhiệt, điện…

 Các TB giống nhau đặt cùng một chỗ.

 Các chi tiết nhỏ (ốc vít, kẹp, ghim, quả nặng…) cần cho vào hộp, 

lọ hoặc ngăn kéo để tránh rơi vãi.

 Mỗi TBDH cần có mã số. Mã số này không chỉ nằm trong sổ 

sách mà còn được viết lên nhãn và dán vào nơi đặt TBDH.

 Sau khi dùng xong TBDH, cần cất ngay về vị trí cũ.

 Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống cháy nổ.



3. Quản lý và bảo dưỡng các TBDH vật lý

 Xây dựng và trình BGH nhà trường phê duyệt nội quy phòng

học thực hành và kho TBDH VL.

 Xây dựng hệ thống hồ sơ về các TBDH. Hồ sơ này cần được

thường xuyên bổ sung và hoàn thiện.

 Thường xuyên bảo dưỡng các TBDH, kịp thời thay thế các chi

tiết bị hỏng, phát hiện các hỏng hóc nhẹ ở TBDH để sửa chữa.

Với các TBDH phức tạp, hỏng nặng cần báo BGH để mang đi

sửa. Có kế hoạch mua bổ sung các linh kiện, chi tiết thay thế.



 Cần học hỏi thường xuyên để có những kiến thức, kỹ năng bảo

dưỡng TBDH, biết được những trường hợp có thể gây hư hỏng và

nguy hiểm cho người sử dụng để hướng dẫn Gv và Hs có biện pháp

phòng tránh. Chỉ sử dụng các TBDH đã biết cách sử dụng, tuyệt đối

không để Gv và Hs sử dụng TBDH hỏng.

4. Một số lưu ý trong bảo dưỡng và sử dụng các TBDH VL

a. Những lưu ý về mặt an toàn khi tiến hành TN cơ

 Trong n/c chuyển động của các vật, không để xe bị đổ, va

chạm mạnh với các vật khác hoặc để gia trọng rơi xuống đất.

TN lực hướng tâm đặt cách xa Hs, tránh quả nặng khi chuyển

động văng vào Hs.

 Các TN sử dụng thủy ngân thì tiến hành dưới dạng TN biểu

diễn, tránh làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, tay không đeo nhẫn

vàng.



b. Những lưu ý về mặt an toàn khi tiến hành TN nhiệt

 Cẩn trọng khi dùng đèn cồn.

 Không để các chất lỏng dễ cháy (cồn, rượu…) gần nguồn

nhiệt. Khi lấy các chất lỏng này ra khỏi chai, bình phải đậy

lại ngay.

 Các TN với chai, bình thủy tinh cần được tiến hành nhẹ

nhàng, tránh làm đổ vỡ.

 Khi đổ nước nóng vào bình thủy tinh cần đổ chậm để tránh

làm rạn, nứt bình.

 Dập tắt lửa cồn (xăng) bằng cách làm ngạt (không dùng

nước).



c. Những lưu ý về mặt an toàn khi tiến hành các TN điện

 Các TN với mạng xoay chiều 220V phải có hộp công tắc trong

mạch điện.

 Hs làm TN với điện một chiều < 42V; xoay chiều < 25V. Với các

HĐT lớn hơn thì I<3mA. Với tụ hóa thì không được mắc sai cực,

không mắc vào HĐT lớn vì có thể gây nổ.

 Khi sửa chữa các TB điện ta phải ngắt công tắc, rút phích cắm,

đứng trên ghế nhựa hoặc gỗ khô.

 TN điện phải vẽ mạch trước khi lắp, mạch phải có công tác đóng

ngắt mạch. Dây nối có vỏ bọc cách điện, màu khác nhau. Mắc

xong phải kiểm tra lại cách mắc và nối với đồng hồ đo.



 Khi tiến hành xong phải ngắt mạch, sau đó mới xử lý số liệu

hoặc bố trí TN khác.

 Ở TN dòng điện trong dung dịch axit H2SO4 tránh đánh đổ

axit. Pha loãng axit bằng cách đổ từ từ axit vào nước. Sau TN

rửa tay bằng xà phòng.

d. Những lưu ý về mặt an toàn khi tiến hành các TN quang

 Không nhìn trực tiếp hay để laze, nguồn sáng có cường độ

lớn, nguồn tử ngoại chiếu vào mắt.

 TN quang cần tối thì để tối ở mức cần thiết, không ở lâu trong

phòng.



Bài 5: Các dụng cụ đo

1. Tổng quan về dụng cụ đo

 Dụng cụ đo chỉ có thể có một chức năng hoặc nhiều chức năng.

Ứng với mỗi chức năng đo, dụng cụ đo có thể có một thang đo

hoặc nhiều thang đo.

 Giới hạn đo (GHĐ) là giá trị lớn nhất của đại lượng vật lý (ĐLVL)

cần đo mà dụng cụ có thể đo được trong 1 lần đo.

 Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là giá trị nhỏ nhất mà dụng cụ có thể đo.

2. Nguyên tắc hoạt động, cấu tạo và tính năng của một số dụng cụ đo

a. Dụng cụ đo khối lượng

 Cân Robecvan là dụng cụ đo khối lượng được sử dụng trong dạy

học VL.

 Các bộ phận chính: đòn cân, 2 đĩa cân, kim chỉ thăng bằng, đòn

cân gắn gia trọng trượt, vít vi chỉnh và hộp quả cân.

 Nguyên tắc phép đo: dựa trên sự cân bằng của momen lực.





 Các bước đo:

 Lưu ý sử dụng và bảo quản:

 Khi dịch chuyển cân phải nhẹ nhàng, tránh va chạm.

 Khi không dùng cân, đặt hãm đòn cân vào để cân không dao 

động.

 Không để cân và các quả cân gần hóa chất hoặc chỗ ẩm ướt.

 Khi sử dụng quả cân nhỏ phải dùng kẹp gắp. Các quả cân chỉ đặt 

trên đĩa cân hoặc đặt đúng vị trí của nó trong hộp, tránh làm rơi 

gây biến dạng hoặc sứt mẻ.

 Thường xuyên lau chùi, không để bụi bám, các chi tiết dễ bị ghỉ 

cần thường xuyên tra dầu mỡ.

 Khi xếp quả cân lên đĩa phải lấy từ quả to -> nhỏ, không đặt các 

vật nặng quá GHĐ lên cân. Trước khi đặt quả cân, vật nặng lên 

đĩa hoặc lấy ra đều phải hãm cân.



b. Các dụng cụ đo thể tích

 Để đo thể tích của một lượng nhỏ chất lỏng, ta dùng ống nghiệm 
chia độ đặt thẳng đứng. Lượng lớn hơn hoặc vật rắn nhỏ không 
thấm nước ta dùng bình đong, cốc đong, đo bằng phương pháp 
nhúng chìm.

 Các loại dụng cụ đo thể tích:

 ống nghiệm: chia độ và không chia độ, đặt trên giá riêng.

 Cốc thủy tinh: nhiều cỡ khác nhau, dung tích từ 25ml – 3l, để 
đong thể tích chất lỏng và đun chất lỏng.

 Bình cầu thủy tinh: đáy phẳng hoặc tròn, dung tích 5ml – 500ml 
hoặc vài lit, có thể đun nóng.

 Các loại bình đong cốc đong.

 Bảo quản, bảo dưỡng dụng cụ thủy tinh.

 Khi sử dụng cần nhẹ nhàng, tránh đổ vỡ.

 Không đặt bình đốt trực tiếp trên ngọn lửa, nên đặt trên lưới a mi 
ăng.



 Lưu ý xem dụng cụ thủy tinh có chịu nhiệt hay không. Khi bắc

cốc ra khỏi bếp lúc đang nóng thì không đặt trực tiếp lên bàn lạnh

sẽ làm rạn nứt, vỡ cốc.

 Các loại ống nghiệm sau khi đựng các dung dịch hóa chất như:

axit, kiềm … sau khi dùng xong phải rửa sạch bằng nước, úp trên

giá cho khô. Các loại bình đong, cốc đong cần xếp gọn gàng theo

đúng chủng loại.

c. Các dụng cụ đo độ dài

 Đo độ dài, độ dày người ta dùng các loại thước thẳng, thước

cuộn, thước kẹp và panme

 Thước thẳng và thước cuộn thường có GHĐ từ 0,2 m – 3 m và

ĐCNN là 1mm. Thước kẹp là dụng cụ đo độ dài có độ chính xác

cao, dùng để đo đường kính trong, đường kính ngoài và độ sâu

của ống hình trụ hoặc viên bi. Tùy loại thước kẹp, ĐCNN có thể

đạt tới 0,01mm; 0,02mm; 0,05mm; 0,1mm.





 Bảo quản, bảo dưỡng

 Khi không sử dụng cần để thước nơi bằng phẳng, tránh làm cong 

vênh.

 Những thước bằng kim loại, cần lau khô và có thể bôi lớp mỡ 

mỏng trước khi cất nếu lâu không sử dụng.

 Các dụng cụ chính xác như panme, thước kẹp cần vặn ốc nhẹ 

nhàng khi dùng, tránh làm nhờn ốc. Khi dùng xong phải lau sạch 

cất vào hộp bảo quản nơi khô ráo.

d. Dụng cụ đo nhiệt độ

 Để đo nhiệt độ ta sử dụng nhiệt kế, gồm các loại như: nhiệt kế 

dầu, rượu, thủy ngân… dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của 

các chất. GHĐ là 1000 C và ĐCNN là 10 C.

 Khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, cần kiểm tra xem thủy ngân đã 

tụt hết xuống chưa. Cẩn trọng không làm vỡ nhiệt kế.

 Ngoài ra còn dùng nhiệt kế hiện số có ĐCNN là 0,10 C





e. Dụng cụ đo lực

 Để đo lực ta dùng lực kế. Gồm một lò xo có 1 đầu gán vào vỏ lực 

kế, đầu kia gắn vào móc và kim chỉ thị chạy trên mặt bảng chia 

độ.

 Các loại lực kế GHĐ 5N; 2N; ĐCNN 0,1N và o,05N. Lực kế 

GHĐ 0,1N thì ĐCNN là 0,001N

 Lò xo lá là 1 lá thép có độ đàn hồi tốt, cuốn thành hình tròn.

 Bảo quản bảo dưỡng:

 Không tác dụng lực quá GHĐ hoặc tác dụng lực trong 1 thời gian 

dài để tránh lò xo bị giãn quá giới hạn đàn hồi và không trở lại 

trạng thái cũ được khi thôi tác dụng lực.

 Khi sử dụng không để phần động (lò xo) cọ xát vào thân lực kế 

làm cho chỉ số lực kế không chính xác.

 Lò xo và lực kế cần bảo quản nơi khô ráo, phải bôi dầu mỡ vào 

lò xo của lực kế tránh bị gỉ.





f. Dụng cụ đo điện

 Trong các TN điện ta thường sử dụng một số đồng hồ đo điện

thông dụng như vôn kế, ampe kế, ôm kế… những kiểu máy đo

này thường có cấu tạo, cơ cấu đo khác nhau do vậy cần lựa chọn

đúng dụng cụ cần thiết.

 Một số lưu ý khi sử dụng đồng hồ đo điện

 Phải để máy đo đúng tư thế theo yêu cầu mỗi loại máy.

 Chỉnh 0 trước khi đo, dự đoán độ lớn của đại lượng đo để chọn

thang đo thích hợp. Trong trường hợp đại lượng đo có nhiều

thang đo phải để ở chế độ dùng thang đo có trị số cao nhất trước

rồi mới chuyển xuống các thang đo có trị số nhỏ hơn. Khi chuyển

thang đo phải ngắt dòng điện qua đồng hồ.



 Khi dùng Vôn kế và ampe kế một chiều cần mắc đúng cực, sao

cho điểm có điện thế cao sẽ nối với chốt dương đồng hồ, điểm

có điện thế thấp nối với chốt âm của đồng hồ.

 Khi dùng xong máy đo, với các máy đo có nhiều thang đo cần

chuyển mạch ở thang đo có trị số lớn nhất để đảm bảo an toàn

cho máy đo. Nếu máy đo cả đại lượng một chiều và xoay

chiều thì để ở thang đo xoay chiều.

 Khi dùng đồng hồ vạn năng cần chú ý để đúng thang đo

đại lượng cần đo. Khi không dùng cần xoay núm chọn chế

độ đo về vị trí ngắt điện hoặc để thang đo HĐT xoay chiều

lớn nhất

 Bảo quản bảo dưỡng



 Thay pin 9V trong đồng hồ khi góc trái màn hình đồng hồ
hiện hình viên pin.

 Kiểm tra thường xuyên pin và để nơi khô ráo, tránh tình
trạng pin bị chảy nước làm hỏng đồng hồ. Khi không sử
dụng đồng hồ đo trong thời gian dài nên tháo pin ra khỏi
đồng hồ để bảo quản.

 Khi đo điện trở, cần chỉnh số 0 trước mỗi lúc đo với mỗi
thang đo tương ứng.

 Sau khi đo, trước lúc cất đồng hồ phải để núm chuyển mạch
đo ở vị trí ngắt mạch. Nếu không có vị trí này thì để ở vị trí
HĐT xoay chiều ở mức cao nhất đảm bảo an toàn cho dụng
cụ.



g. Dụng cụ đo thời gian

 Đồng hồ bấm giây: chỉ thị bằng kim và hiện số. Đối với đồng hồ

chỉ thị bằng kim có 1 hoặc 3 nút bấm, GHĐ là 30 phút và ĐCNN

là 0,2 s. Đồng hồ hiện số có 3 nút bấm (S, D, M) ĐCNN là 0,01s

 Đồng hồ đo thời gian hiện số được điều khiển bằng cổng quang

điện, có hộp công tắc kèm theo. Các thang đo 9,999s và 99,99s

độ chính xác tương ứng là 0,001s và 0,01s.







Bài 6: Cách xác định sai số của phép đo các ĐLVL

1. Phép đo các đại lượng vật lý (ĐLVL)

 ĐLVL là sự biểu thị đặc điểm định tính và đặc điểm định lượng

của một tính chất có thể đo đạc được của các sự vật, quá trình

hoặc trạng thái.

 ĐLVL có thể là đại lượng vô hướng hoặc đại lượng véc tơ.

 Phép đo ĐLVL là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được

quy ước chọn làm đơn vị. Kết quả biểu diễn bằng 1 số + đơn vị

đo tương ứng.

 ĐLVL cơ bản là ĐLVL có đơn vị được chọn làm đơn vị cơ bản

trong hệ đơn vị. ĐLVL dẫn xuất là ĐLVL có đơn vị được chọn

làm đơn vị dẫn xuất, được suy ra từ các đơn vị vật lý cơ bản

bằng các công thức vật lý.

 Trong hệ đo lường quốc tế SI có 7 đơn vị đo lường cơ bản.



 Có 2 loại phép đo:

 Phép đo trực tiếp: là phép đo mà kết quả của nó được đọc trực

tiếp ngay trên dụng cụ đo.

 Phép đo gián tiếp: phép đo mà kết quả được xác định qua công

thức biểu diễn quan hệ hàm số giữa đại lượng cần đo với đại

lượng đo trực tiếp khác.

Đơn vị độ dài m

Đơn vị khối lượng Kg

Đơn vị thời gian s

Đơn vị nhiệt độ K

Đơn vị cường độ dòng điện A

Đơn vị cường độ sáng Cd

Đơn vị lượng chất Mol 



2. Sai số của phép đo các ĐLVL

 Mọi phép đo đều có sai số, nguyên nhân do: dụng cụ đo, các điều

kiện bên ngoài thay đổi, quy trình đo và chủ quan của người đo.

 Phân loại sai số theo nguyên nhân:

Sai sô hệ thống: là sai số do người đo thiếu cẩn thận khi đo, hoặc

do dụng cụ hiệu chỉnh chưa đúng. Kết quả đo thường lệch về một

phía so với giá trị thực của đại lượng cần đo.

Tính chất: là loại sai số có thể loại trừ được bằng cách đo cẩn thận,

đúng trình tự, hoàn chỉnh phương pháp lý thuyết đo, hiệu chỉnh

lại dụng cụ đo.

Sai số ngẫu nhiên: sinh ra do nhiều nguyên nhân, thường làm kết

quả đo lệch về 2 phía so với giá trị thực cần đo.

Tính chất: là sai số không thể loại trừ.



 Các quy tắc hạn chế sai số trong quá trình đo

Ước lượng đúng giá trị cần đo trước khi chọn dụng cụ đo.

Lựa chọn dụng cụ đo phù hợp (cấp, GHĐ, ĐCNN).

Đo nhiều lần, ít nhất 3 lần để hạn chế sai số ngẫu nhiên, loại bỏ 

giá trị khác xa giá trị khác trong các lần đo.

Tránh mắc những sai số do nguyên nhân chủ quan như: đọc 

nhầm số đo, không chú ý tới thang đo của dụng cụ đo…

3. Các quy tắc làm tròn và cách xác định sai số của dụng cụ

a. Quy tắc làm tròn



 Sai số tuyệt đối không bao giờ nhỏ hơn sai số dụng cụ đo.

 Sai số tuyệt đối và tương đối được làm tròn sao cho chúng chỉ 

viết tối đa với 2 chữ số có nghĩa.

 Chữ số có nghĩa của một số là tất cả các chữ số tính từ trái qua 

phải kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.

 Giá trị trung bình của đại lượng cần đo phải làm tròn đến chữ số

có nghĩa cùng bậc với sai số tuyệt đối.

b. Các xác định sai số của dụng cụ đo

 Thông thường sai số của dụng cụ đo lấy bằng giá trị độ chính xác

của dụng cụ đo – thường bằng độ chia nhỏ nhất (hoặc ½ độ chia

nhỏ nhất) của thang trên dụng cụ đo.


