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Vào tháng 7 năm 1994, sao chổi Shoemaker-Levy đã đâm sầm vào Mộc tinh, giải 
phóng 7 x 1022 joule năng lượng, và bất ngờ làm gia tăng loạt phim ảnh Hollywood 
trong đó hành tinh của chúng ta bị đe dọa bởi một sự va chạm bởi một sao chổi hay 
thiên thạch. Có bằng chứng rằng một cú va chạm như thế đã gây ra sự tuyệt chủng 
của loài khủng long. Hình bên trái: Lực hấp dẫn của Mộc tinh tác dụng lên phần ở 
gần của sao chổi lớn hơn phần ở xa, và sự chênh lệch này xé toạc sao chổi thành một 
loạt mảnh vỡ. Hai hình chụp bằng kính thiên văn độc lập được kết hợp lại để tạo ra 
ảo ảnh của một điểm nhìn ngay phía sau sao chổi. (Các vân có màu tại rìa của Mộc 
tinh là hệ quả của hệ thống chụp ảnh) Hình ở trên: Loạt ảnh của đám khí quá nhiệt 
gây ra bởi cú va chạm của một trong các mảnh vỡ. Đám khí đó có kích cỡ khoảng 
chừng bằng khu vực Bắc Mĩ. Hình dưới: Một hình chụp sau khi các cú va chạm đã 
kết thúc, cho thấy kết quả phá hủy. 

 

 

Chương 1 

Sự bảo toàn năng lượng 
 

1.1 Cuộc tìm kiếm cỗ máy chuyển động vĩnh cửu 
 Đừng quên đánh giá đúng mức thói hám lợi và sự biếng nhác là động lực cho sự phát 
triển. Ngành hóa học hiện đại đã ra đời từ sự chạm trán của cơn khát vàng với sự chán ghét 
lao động cật lực đi tìm nó và đào nó lên. Những nỗ lực thất bại của các thế hệ nhà giả kim 
thuật biến chì thành vàng cuối cùng đã đưa đến kết luận rằng điều đó không thể thực hiện 
được: các chất nhất định, các nguyên tố hóa học, là cơ bản, và các phản ứng hóa học chẳng 
thể làm tăng thêm hay giảm bớt liều lượng của một nguyên tố như vàng chẳng hạn. 
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 Giờ thì tia sáng lóe lên hướng tới buổi đầu thời 
kì công nghiệp. Thói hám lợi và tính lười biếng đã tạo 
ra nhà máy, xe lửa, và tàu thủy đại dương, nhưng trong 
từng kết quả này là một phòng đun nơi một ai đó ướt 
đẫm mồ hôi xúc than đá đốt lò cho động cơ hơi nước. 
Các thế hệ nhà phát minh đã cố gắng chế tạo ra một cỗ 
máy, gọi là động cơ vĩnh cửu, sẽ chạy mãi mãi mà 
không cần nhiên liệu. Một cỗ máy như thế không bị 
cấm bởi các định luật của Newton về chuyển động, 
chúng xây dựng trên các khái niệm về lực và quán 
tính. Lực thì tự do, và có thể nhân lên vô hạn với các 
ròng rọc, bánh răng, hoặc đòn bẫy. Nguyên lí quán 
tính dường như còn khuyến khích một  niềm tin rằng 
một cỗ máy được chế tạo khéo léo không thể nào dừng 
lại được. 

 Hình a và b cho thấy hai trong vô số động cơ 
vĩnh cửu đã được đề xuất. Nguyên nhân hai thí dụ này 
không hoạt động không khác gì nhiều so với nguyên 
nhân mà các cỗ máy khác kia đã thất bại. Xét cỗ máy 
a. Cho dù chúng ta giả sử rằng một bờ dốc được định 
hình thích hợp sẽ giữ cho quả cầu lăn nhẹ nhàng qua 
mỗi chu trình, nhưng lực ma sát sẽ luôn có mặt. Người 
thiết kế đã tưởng tượng rằng cỗ máy sẽ lặp lại cùng 
một chuyển động mãi mãi, nên mỗi lần nó đi tới một 
điểm cho trước tốc độ của nó sẽ đúng bằng như lúc 
trước nó vừa mới đi qua chỗ đó. Nhưng do ma sát, tốc 
độ thật ra giảm đi một chút với mỗi chu trình, cho đến 
cuối cùng thì quả cầu không thể lăn lên trên đỉnh được 
nữa. 

 Ma sát có một cách bò dần vào trong tất cả các 
hệ đang chuyển động. Trái đất đang quay trông có vẻ 
như một động cơ vĩnh cửu hoàn hảo, vì nó được cô lập 
trong chân không của không gian bên ngoài, không có 
gì tác dụng lực ma sát lên nó. Nhưng trong thực tế, 
chuyển động quay của hành tinh của chúng ta đã chậm 
đi nhiều lắm kể từ khi lần đầu tiên nó hình thành, và 
Trái đất sẽ tiếp tục chậm dần chuyển động quay của 
nó, làm cho ngày hôm nay hơi dài hơn ngày hôm qua 
một chút. Nguyên nhân rất tinh tế của lực ma sát làm 
Trái đất chậm lại chính là thủy triều. Lực hấp dẫn của 
Mặt trăng làm dâng chỗ phồng to trên các đại dương 
của Trái đất, và khi Trái đất quay thì những chỗ phồng 
to đó tiến triển xung quanh hành tinh chúng ta. Nơi 
chỗ phồng to đi vào đất liền, có ma sát ở đó, nó làm 
chậm chuyển động quay của Trái đất rất từ từ. 

 

 

 

 

 

 
a/ Nam châm hút quả cầu lên trên đỉnh 
dốc, ở đó nó rơi xuống lỗ và lăn trở xuống 
chân dốc. 

 

b/ Khi bánh xe quay theo chiều kim đồng 
hồ, các cánh tay linh hoạt quét vòng tròn 
và uốn cong và duỗi thẳng. bằng cách thả 
quả cầu của nó xuống bờ dốc, và cánh tay 
được cho là đã tự làm cho nó nhẹ hơn và 
dễ nâng lên trên hơn. Nhặt lấy quả cầu 
riêng của nó ở phía bên phải, giúp cho kéo 
mặt phía bên phải của nó xuống. 
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1.2 Năng lượng 
 Tuy nhiên, phép phân tích dựa trên lực ma sát 
có phần nào đó hời hợt, kém sâu sắc. Người ta có thể 
hiểu lực ma sát hết sức tường tận và tưởng tượng ra 
tình huống sau đây. Các nhà du hành vũ trụ mang về 
một mẫu quặng từ tính lấy từ Mặt trăng không hành xử 
giống như các nam châm bình thường. Một thanh nam 
châm bình thường, c/1, hút lấy một mẫu sắt về cơ bản 
là tiến thẳng về phía nó, và không có tính thuận trái 
hay thuận phải. Tuy nhiên, đá Mặt trăng, tác dụng các 
lực hình thành nên một hình ảnh xoáy nước xung 
quanh nó, 2. NASA đi tới một tiệm máy và đặt đá Mặt 
trăng vào một máy tiện và tiện nó thành một hình trụ 
nhẵn, 3. Nếu bây giờ chúng ta thả một quả cầu trên bề 
mặt của hình trụ, thì lực từ cuốn lấy nó chạy vòng tròn 
càng lúc càng nhanh. Tất nhiên, có một chút ma sát, 
nhưng có sự lợi toàn phần về mặt tốc độ với mỗi chu 
trình. 

 Các nhà vật lí đã đặt cược nhiều vào việc khám 
phá ra một loại đá Mặt trăng như thế, không những vì 
nó phá vỡ các quy luật mà các nam châm bình thường 
tuân theo, mà còn vì, giống như các nhà giả kim thuật, 
họ đã phát hiện ra một nguyên lí rất sâu sắc và cơ bản 
của tự nhiên ngăn cấm những điều nhất định xảy ra. 
Nhà giả kim thuật đầu tiên xứng đáng được gọi là một 
nhà hóa học là người đã nhận ra vào một ngày nào đó 
rằng “Trong tất cả những nỗ lực này nhằm tạo ra vàng 
nơi trước đây không có nó, tất cả những việc tôi đã và 
đang làm là bố trí cùng các nguyên tử tới lui trong số 
các ống nghiệm khác nhau. Cách duy nhất làm tăng 
hàm lượng vàng trong phòng thí nghiệm của tôi là 
mang một số vàng từ bên ngoài vào cửa”.  Nó giống 
như việc có một số tiền của bạn nằm trong một tài 
khoản ghi séc và một số nằm trong một tài khoản tiết 
kiệm. Chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản kia 
không làm thay đổi tổng lượng tiền. 

 Chúng ta nói rằng số gam vàng là một đại 
lượng được bảo toàn. Trong ngữ cảnh này, từ “bảo 
toàn” không có ý nghĩa bình thường của nó là cố gắng 
không lãng phí thứ gì. Trong vật lí, một đại lượng bảo 
toàn là thứ bạn sẽ không thể tống khứ ra nếu bạn muốn 
như thế. Các định luật bảo toàn trong vật lí luôn luôn 
xét với một hệ kín, nghĩa là một vùng không gian có 
các ranh giới mà qua đó đại lượng trong câu hỏi không 
đi qua được. Trong ví dụ của chúng ta, phòng thí 

 
c/ Đá Mặt trăng bí ẩn tạo ra một động cơ 
vĩnh cửu. 

 

d/ Ví dụ 1 
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nghiệm của nhà giả kim thuật là một hệ kín vì không 
có vàng mang vào hay mang ra khỏi cửa. 

Ví dụ 1. Sự bảo toàn khối lượng 

Trong hình d, dòng nước béo hơn ở gần miệng vòi và 
gầy hơn ở phần dưới. Đây là vì nước tăng tốc độ khi nó 
rơi. Nếu như tiết diện của dòng nước bằng nhau suốt dọc 
chiều dài của nó, thì tốc độ của dòng chảy qua mặt cắt 
ngang phía dưới sẽ lớn hơn tốc độ của dòng chảy qua 
mặt cắt ngang phía trên. Vì dòng chảy là đều, nên lượng 
nước giữa hai mặt cắt ngang giữ nguyên không đổi. Tiết 
diện của dòng nước do đó phải co lại tỉ lệ nghịch với tốc 
độ đang tăng lên của dòng nước chảy. Đây là một thí dụ 
của sự bảo toàn khối lượng. 

 Nói chung, hàm lượng của một chất bất kì không được bảo toàn. Các phản ứng hóa 
học có thể biến đổi chất này thành chất khác và các phản ứng hạt nhân thậm chí có thể biến 
đổi nguyên tố này thành nguyên tố khác. Tuy vậy, tổng khối lượng của tất cả các chất được 
bảo toàn: 

định luật bảo toàn khối lượng 

Tổng khối lượng của một hệ kín luôn giữ không đổi. Năng lượng không thể sinh ra 
hay mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ một hệ này sang hệ khác. 

 Một chớp sáng tương tự cuối cùng đã lóe lên trong đầu những ai đã hoài công chế tạo 
một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu. Trong động cơ vĩnh cửu a, xét chuyển động của một 
trong các quả cầu của nó. Nó thực hiện một chu kì leo lên và rơi xuống. Trên đường rơi 
xuống, nó thu thêm tốc độ, và trên đường đi lên thì nó chậm dần. Có một tốc độ lớn hơn 
giống như có thêm tiền trong tài khoản ghi séc của bạn, và ở trên cao hơn giống như có thêm 
tiền trong tài khoản tiết kiệm của bạn. Dụng cụ đó đơn giản là hoán đổi tiền tới lui giữa hai 
tài khoản. Có thêm các quả cầu về cơ bản chẳng làm thay đổi điều gì. Không những vậy, mà 
ma sát còn luôn luôn rút tiền vào một “tài khoản ngân hàng” thứ ba: đó là nhiệt. Nguyên do 
chúng ta chà xát tay mình vào nhau khi chúng ta cảm thấy lạnh là lực ma sát động làm các 
thứ nóng lên. Sự tích tụ liên tục trong “tài khoản nhiệt” làm cho “tài khoản chuyển động” và 
“tài khoản độ cao” càng lúc càng ít, khiến cho cỗ máy cuối cùng dừng lại. 

 Những kiến thức sâu sắc này có thể chắt lọc lại thành nguyên lí cơ bản sau đây của 
vật lí học: 

định luật bảo toàn năng lượng  

Người ta có thể gắn một con số, gọi là năng lượng, cho trạng thái của một hệ vật lí. 
Năng lượng toàn phần được tìm bằng cách cộng gộp những sự đóng góp từ các đặc 
trưng của hệ như chuyển động của các vật bên trong nó, nhiệt của các vật đó, và vị trí 
tương đối của các vật tương tác thông qua các lực. Năng lượng toàn phần của một hệ 
kín luôn không đổi. Năng lượng không thể sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyến hóa từ 
một hệ này sang hệ khác. 

 Câu chuyện đá Mặt trăng vi phạm sự bảo toàn năng lượng vì ống trụ đá và quả cầu 
cùng cấu thành một hệ kín. Một khi quả cầu đã thực hiện xong một chu trình xung quanh ống 
trụ, thì vị trí tương đối của nó so với ống trụ giống hệt như trước đó, cho nên con số năng 
lượng gắn liền với vị trí của nó bằng như cũ. Vì tổng năng lượng phải giữ không đổi, cho nên 
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không có khả năng cho quả cầu có tốc độ lớn hơn sau một chu trình. Nếu nó nhận thêm tốc 
độ, thì nó sẽ có thêm năng lượng gắn với chuyển động, lượng năng lượng gắn liền với vị trí 
thì như cũ, và một chút năng lượng nhiều hơn gắn liền với nhiệt thông qua ma sát. Không thể 
có một sự gia tăng chung về năng lượng. 

Ví dụ 2. Chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác 

Thả rơi một hòn đá: Hòn đá mất năng lượng do sự thay đổi vị trí của nó đối với Trái đất. Hầu như tất 
cả năng lượng đó chuyển hóa thành năng lượng của chuyển động, trừ một lượng nhỏ bị mất dưới dạng 
nhiệt gây ra bởi lực ma sát của không khí. 

Trượt trên nền nhà: Năng lượng chuyển động của người chạy hầu như chuyển hóa toàn bộ thành nhiệt 
thông qua ma sát với mặt đất. 

Tăng tốc xe hơi: Xăng có năng lượng dự trữ trong đó, năng lượng đó được giải phóng dưới dạng nhiệt 
bằng cách đốt nó bên trong động cơ. Có lẽ 10% năng lượng nhiệt này chuyển hóa thành năng lượng 
chuyển động của xe. Phần còn lại tồn tại dưới dạng nhiệt, nó được mang ra ngoài bởi khí thải. 

Xe nổ máy tại chỗ: Khi bạn cho xe chạy ở chế độ nghỉ, thì toàn bộ năng lượng của khí cháy bị chuyển 
hóa thành nhiệt. Lốp xe và động cơ nóng lên, và nhiệt còn bị tiêu tán vào trong không khí qua bộ tản 
nhiệt và khí thải. 

Hãm phanh: Toàn bộ năng lượng của chuyển động của xe bị chuyển hóa thành nhiệt trong bộ phanh. 

Ví dụ 3. Cỗ máy Stevin 

Nhà toán học và kĩ sư người Hà Lan Simon Stevin đã đề xuất 
một động cơ tưởng tượng biểu diễn trong hình e, hình vẽ đã 
khắc trên bia mộ của ông. Đây là một thí dụ lí thú, vì nó cho 
thấy một mối liên hệ giữa khái niệm lực sử dụng trước đây trong 
loạt sách này, và khái niệm năng lượng đang xây dựng lúc này. 

Giá trị của cỗ máy tưởng tượng này là nó cho thấy độ lợi cơ học 
của mặt phẳng nghiêng. Trong ví dụ này, hình tam giác có tỉ lệ 
3-4-5, nhưng lập luận vẫn đúng đối với bất kì tam giác vuông 
nào. Chúng ta tưởng tượng một chuỗi quả cầu trượt không có 
ma sát, sao cho không có năng lượng nào bị chuyển hóa thành 
nhiệt. Nếu chúng ta cho trượt chuỗi quả cầu theo chiều kim 
đồng hồ từng bậc một, thì mỗi quả cầu sẽ ở vào vị trí của quả 
cầu phía trước nó, và toàn bộ cấu hình sẽ đúng y như cũ. Vì 
năng lượng là cái chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ, nên năng 
lượng sẽ có bằng nhau. Tương tự đối với một chuyển động 
ngược chiều kim đồng hồ, không có năng lượng của vị trí sẽ 
dược giải phóng bởi lực hấp dẫn. Điều này nghĩa là nếu chúng ta 
đặt chuỗi quả cầu lên trên tam giác, và thả nó ra ở trạng thái 
nghỉ, thì nó không thể bắt đầu chuyển động, vì không có cách 
nào cho nó chuyển hóa năng lượng của vị trí thành năng lượng 
của chuyển động. Như vậy, chuỗi quả cầu phải cân bằng hoàn 
toàn. Bây giờ, bằng sự đối xứng, vòng cung chuỗi quả cầu treo 
bên dưới tam giác có sức căng bằng nhau ở cả hai đầu, cho nên 
việc tháo bỏ vòng cung này sẽ không ảnh hưởng đến sự cân 
bằng của phần còn lại của chuỗi quả cầu. Điều này nghĩa là một 
trọng lượng ba đơn vị treo thẳng đứng cân bằng với một trọng 
lượng năm đơn vị treo chéo theo dọc cạnh huyền. 

Độ lợi cơ học của mặt phẳng nghiêng do đó là 5/3, đúng bằng 
kết quả, 1/sinθ, mà chúng ta đã thu được trước đây bằng phép 
phân tích các vec-tơ lực. Cái do cỗ máy này cho thấy là các định 
luật Newton và các định luật bảo toàn không độc lập nhau về 
mặt lô gic, mà chúng là các mô tả rất gần gũi nhau của tự nhiên. 

 

e/ Ví dụ 3 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thảo luận A. Nước ở phía 
sau con đập Hoover có năng lượng 
do vị trí tương đối của nó so với 
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Trong những trường hợp các định luật Newton là đúng, thì 
chúng cho câu trả lời giống như các định luật bảo toàn. Đây là 
một thí dụ của một ý tưởng khái quát hơn, về cách thức khoa 
học tiến triển theo thời gian. Khi một lí thuyết mới hơn, tổng 
quát hơn được đề xuất để thay thế một lí thuyết cũ, thì lí thuyết 
mới phải phù hợp với lí thuyết cũ trong phạm vi có thể áp dụng 
được của lí thuyết cũ, vì lí thuyết cũ đã được chấp nhận là một lí 
thuyết hợp lí bởi nó được xác nhận về mặt thực nghiệm trong 
các thí nghiệm đa dạng. Nói cách khác, lí thuyết mới phải tương 
thích ngược với lí thuyết cũ. Mặc dù các định luật bảo toàn có 
thể chứng minh những thứ mà các định luật Newton không thể 
(ví dụ, chuyển động vĩnh cửu là không thể được), nhưng chúng 
không đi tới bác bỏ các định luật Newton khi áp dụng các hệ cơ 
học nơi chúng ta biết rằng các định luật Newton là đúng. 

hành tinh Trái đất, hành tinh hút nó 
với một lực hấp dẫn. Cho nước 
chảy xuống đáy của con đập làm 
chuyển hóa năng lượng đó thành 
năng lượng của chuyển động. Khi 
nước đi tới đáy đập, nó đập vào 
cánh tuabin và làm quay máy phát, 
và năng lượng chuyển động của nó 
được chuyển hóa thành năng lượng 
điện. 

Câu hỏi thảo luận 

A. Năng lượng thủy điện (nước chảy qua một con đập làm quay tuabin) có vẻ hoàn toàn tự do. Điều 
này có vi phạm sự bảo toàn năng lượng không ? Nếu không, thì đâu là nguồn gốc cuối cùng của năng 
lượng điện phát ra bởi nhà máy thủy điện ? 

B. Lập luận trong ví dụ 3 sai như thế nào nếu như không có giả định về một bề mặt không ma sát ? 

1.3 Thang đo số của năng lượng  
 Năng lượng xuất hiện ở nhiều dạng, và các nhà vật lí không khám phá ra chúng ngay 
tức thì. Họ phải bắt đầu đâu đó, cho nên họ đã chọn một dạng năng lượng sử dụng làm chuẩn 
cho việc sáng tạo ra một thang đo năng lượng bằng số. (Trong thực tế, lịch sử thật phức tạp, 
và một vài đơn vị năng lượng khác nhau đã được định nghĩa trước khi người ta nhận ra rằng 
có một khái niệm năng lượng tổng quát đáng được xem là một đơn vị đo phù hợp) Một 
phương pháp thực tiễn là định nghĩa một đơn vị năng lượng dựa trên việc đun nước. Đơn vị 
SI của năng lượng là joule, J, (đồng âm với “cool”), đặt theo tên nhà vật lí người Anh James 
Joule. Một joule là lượng năng lượng cần thiết để đun nóng 0,24 g nước lên thêm 1oC. Con 
số 0,24 không cần gì phải nhớ. 

 Lưu ý rằng nhiệt, một dạng năng lượng, hoàn toàn khác với nhiệt độ, không phải một 
dạng năng lượng. Gấp hai lần năng lượng là cần thiết để làm cho hai tách cà phê nhập làm 
một, nhưng hai tách cà phê trộn chung với nhau không làm gấp đôi nhiệt độ. Nói cách khác, 
nhiệt độ của một vật cho chúng ta biết nó nóng như thế nào, còn năng lượng nhiệt chứa trong 
một vật còn đồng thời tính đến cả khối lượng của vật và nó làm bằng chất gì1. 

 Sau này, chúng ta sẽ gặp những đại lượng khác được bảo toàn trong vật lí học như 
động lượng và xung lượng góc, và phương pháp định nghĩa chúng sẽ tương tự như phương 
pháp chúng ta đã sử dụng cho năng lượng: chọn lấy một số dạng chuẩn của nó, và rồi đo các 
dạng khác bằng cách so sánh với dạng chuẩn này. Bản chất linh hoạt và dễ thích ứng của thủ 
tục này là một phần của cái đã làm cho các định luật bảo toàn là một cơ sở lâu bền cho sự 
phát triển của vật lí học. 

 

 
1.Theo thuật ngữ chuẩn, chính thức, có một sự khác biệt nữa, tinh tế hơn. Từ “nhiệt lượng” chỉ dùng để chỉ 
lượng năng lượng đã truyền, còn “năng lượng nhiệt” chỉ lượng năng lượng chứa bên trong một vật. Ở đây, tôi 
đã không theo quy tắc, và gọi cả hai là nhiệt, nhưng bạn cần chú ý sự khác biệt. 
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Ví dụ 4. Làm nóng một hồ nước 

�Nếu điện năng có giá 3,9 cent/MJ (1 MJ = 1 megajoule = 106 J), thì phải tốn bao nhiêu tiền để làm 
nóng một hồ bơi 26000 gallon từ 10oC lên 18o C ? 

Đổi gallon sang đơn vị cm3: 

26000 gallon x (3780cm3/1 gallon) = 9,8. 107 cm3 

Nước có khối lượng riêng 1 g/cm3, nên khối lượng của nước là 9,8. 107 g. Một joule chỉ đủ để làm 
nóng 0,24 g lên 1oC, nên năng lượng cần thiết để làm nóng hồ bơi là 

7
9 39,8.10 8

1 . . 3,3.10 3,3.10
0,24 1

o

o

g C
J J MJ

g C
= =  

Giá tiền điện là (3,3. 103 MJ)(0,039$/MJ) = 130$ 

Ví dụ 5. Cà phê Ireland 

Bạn pha một tách cà phê Ireland gồm 300g cà phê ở 100oC và 30 g rượu ethyl tinh khiết ở 20oC. Một 
joule là năng lượng vừa đủ để tạo ra sự thay đổi 1oC ở 0,42 g rượu ethyl (tức là rượu dễ đun hơn nước). 
Hỏi nhiệt độ của hỗn hợp cuối cùng bằng bao nhiêu ? 

� Cộng tất cả năng lượng sau khi trộn phải cho kết quả bằng với tổng năng lượng trước khi trộn. 
Chúng ta đặt chỉ số dưới i chỉ trạng thái ban đầu, trước khi trộn, và f cho trạng thái cuối, và sử dụng chỉ 
số dưới c cho cà phê và a cho rượu. Theo kí hiệu này, chúng ta có 

tổng năng lượng lúc đầu = tổng năng lượng lúc sau 

Eci +E ai = Ecf + Eaf 

Chúng ta giả sử cà phê có cách tính chất mang nhiệt giống như nước. Thông tin của chúng ta về các 
tính chất mang nhiệt của hai chất được phát biểu theo sự biến thiên năng lượng cần thiết cho một sự 
biến đổi nhất định về nhiệt độ, nên chúng ta sắp xếp lại phương trình để biểu diễn các thứ theo sự 
chênh lệch năng lượng: 

Eaf – Eai = Eci - Ecf 

Sử dụng các tỉ số đã cho của sự biến thiên nhiệt độ theo sự biến thiên năng lượng, chúng ta có 

Eci - Ecf = (Tci - Tcf )(mc)/(0,24 g) 

Eaf – Eai = (Taf – Tai )(ma)/(0,42 g) 

Cho hai phương trình này bằng nhau, ta có 

(Taf – Tai )(ma)/(0,42 g)= (Tci - Tcf )(mc)/(0,24 g) 

Giải phương trình cho Tfcho ta 

 

Một khi một thang đo số của năng lượng đã được thiết lập cho một số dạng của năng 
lượng như nhiệt, người ta có thể dễ dàng mở rộng sang các dạng khác của năng lượng. Chẳng 
hạn, năng lượng dự trữ trong một gallon xăng có thể xác định bằng cách đưa một số xăng và 
một số nước vào trong một buồng cách li, đốt cháy hơi xăng và đo sự gia tăng nhiệt độ của 
nước. (Trên thực tế, thiết bị gọi tên là “bom calo kế” sẽ cho bạn một số ý niệm về mức độ 
nguy hiểm của những thí nghiệm này nếu bạn không chuẩn bị phòng ngừa cẩn thận) Sau đây 
là một số thí dụ của các loại năng lượng khác có thể đo bằng đơn vị joule: 
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Loại năng lượng  Ví dụ 
Hóa năng giải phóng bởi sự cháy Đốt 1 kg xăng giải phóng khoảng chừng 50 

MJ 
Năng lượng cần thiết để làm vỡ một vật Khi một người chịu sự một phần xoắn gãy 

ống xương đùi (loại tai nạn trượt tuyết phổ 
biến), khoảng 2J năng lượng là cần thiết để 
làm gãy xương 

Năng lượng cần thiết để làm tan chảy một 
chất rắn  

7 MJ là cần thiết để làm tan chảy một kg 
thiếc 

Hóa năng giải phóng bởi sự tiêu hóa thức ăn Một chén Cheeri với sữa cung cấp cho chúng 
ta khoảng 800 kJ năng lượng có thể sử dụng 
được 

Nâng một khối lượng chống lại lực hấp dẫn Nâng 1,0 kg lên độ cao 1,0 m cần 9,8 J 
Năng lượng hạt nhân giải phóng trong sự 
phân hạch 

1 kg nhiên liệu uranium oxide tiêu thụ bởi 
một lò phản ứng giải phóng 2 x 1012 J của 
năng lượng hạt nhân dự trữ 

 

 Thật lí thú việc lưu ý sự không tương xứng giữa các năng lượng megajoule mà tiêu 
thụ dưới dạng thức ăn và các năng lượng cỡ joule mà chúng ta dùng trong các hoạt động vận 
động. Nếu chúng ta có thể cảm nhận dòng năng lượng xung quanh chúng ta giống như chúng 
ta cảm nhận dòng nước chảy, thì việc ăn một chén ngũ cốc sẽ giống như ngụm số lượng năng 
lượng của một bồn tắm, sự thất thoát liên tục của nhiệt cơ thể sang môi trường sẽ giống như 
một cái vòi năng lượng chảy suốt ngày đêm, và việc nâng một bao xi măng sẽ giống như rút 
ra một vài giọt năng lượng nhỏ xíu. Các calo chúng ta “đốt” trong bài tập thể dục nặng hầu 
như tiêu tán hết thành nhiệt cơ thể. 

 
f/ Ví dụ 6 

Ví dụ 6. Bạn chọn đi đường cao, tôi chọn đi đường thấp 

Hình f cho thấy hai bờ dốc mà hai quả bóng sẽ lăn xuống. 
Hãy so sánh tốc độ cuối cùng của chúng, khi chúng đi tới 
điểm B. Giả sử ma sát là không đáng kể. 

� Mỗi quả bóng mất một số năng lượng do sự giảm độ cao 
của nó ở trên mặt đất, và sự bảo toàn năng lượng nói rằng 
nó phải nhận thêm một lượng năng lượng chuyển động bằng 
như vậy (trừ một chút nhiệt tạo ra do ma sát). Các quả bóng 
mất độ cao như nhau, nên tốc độ cuối cùng của chúng phải 
bằng nhau. 

 Thật ấn tượng nếu chú ý rằng sự hoàn toàn không có khả năng giải bài toán này chỉ 
bằng các định luật Newton. Cho dù hình dạng đường đi được cho bằng toán học, thì thật là 
một nhiệm vụ kinh khủng việc tính tốc độ cuối cùng của các quả bóng dựa trên phép cộng 
vec-tơ của lực pháp tuyến và trọng lực tại mỗi điểm trên đường đi. 

Các dạng năng lượng mới đã được khám phá như thế nào  

 Các sách giáo khoa thường gây ấn tượng một khái niệm vật lí phức tạp được sáng tạo 
ra bởi một người có cảm hứng vào một ngày nào đó, nhưng trong thực tế thường xảy ra hơn 
là một ý tưởng được nêu ra dưới dạng thô sơ và sau đó được tinh chỉnh dần trong nhiều năm. 
Quan niệm năng lượng đã được vá víu từ đầu những năm 1800, và các dạng mới của năng 
lượng tiếp tục được thêm dần vào danh sách đó. 
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 Để thiết lập sự tồn tại của một dạng năng lượng mới, nhà vật lí phải  

 (1) chứng tỏ rằng nó có thể chuyển hóa sang và từ các dạng khác của năng lượng; và 

 (2) chứng tỏ rằng nó có liên hệ với một số tính chất rõ ràng có thể đo được của vật, ví 
dụ như nhiệt độ, chuyển động, vị trí tương đối của nó so với vật khác, hoặc nó ở trạng thái 
rắn hay trạng thái lỏng. 

 Ví dụ, năng lượng được giải phóng khi một miếng sắt bị ngâm trong nước, nên hiển 
nhiên có một số dạng năng lượng dự trữ trong sắt. Sự giải phóng năng lượng này còn có thể 
liên hệ với một tính chất rõ ràng có thể đo được của miếng kim loại: nó chuyển sang màu 
cam-hơi đỏ. Có một sự biến đổi hóa học trong trạng thái vật lí của nó mà chúng ta gọi là hen 
gỉ. 

 Mặc dù danh sách các loại năng lượng càng ngày càng dài, nhưng rõ ràng nhiều loại 
chỉ là các biến thể của một dạng. Có một sự tương tự rõ ràng giữa năng lượng cần thiết làm 
tan chảy băng tuyết và làm tan chảy bơ, hay giữa sự hen gỉ của sắt và nhiều phản ứng hóa 
học khác. Chủ đề của chương tiếp theo là làm thế nào quá trình đơn giản hóa này giảm tất cả 
các dạng năng lượng xuống một con số rất nhỏ (bốn loại, theo cách mà tôi đã chọn để đếm 
chúng). 

 Dường như nếu nguyên lí bảo toàn năng lượng chưa hề có dấu hiệu bị vi phạm, chúng 
ta có thể ấn định nó dễ dàng bằng cách phát minh ra một số dạng năng lượng mới để bù đắp 
cho sự bất đồng. Việc này giống như cân bằng số séc của bạn bằng cách cộng thêm một 
khoản tiền tưởng tượng hay rút bớt tiền để con số của bạn ăn khớp với bảng kê của ngân 
hàng. Bước (2) ở trên ngăn ngừa loại mánh khóe này. Trong thập niên 1920, đã có những thí 
nghiệm cho rằng năng lượng không được bảo toàn trong các quá trình phóng xạ. Các phép đo 
chính xác của năng lượng giải phóng trong sự phân rã phóng xạ của một loại nguyên tử cho 
trước cho thấy các kết quả mâu thuẫn nhau. Một nguyên tử có thể phân rã và giải phóng, nói 
ví dụ, 1,1 x 10-10 J năng lượng, có lẽ nó được dự trữ trong một số dạng bí ẩn bên trong hạt 
nhân. Nhưng trong một phép đo sau đó, một nguyên tử thuộc loại giống hệt như cũ có thể 
giải phóng 1,2 x 10-10 J. Các nguyên tử thuộc cùng một loại được cho là giống hệt nhau, nên 
cả hai nguyên tử được cho phải phóng thích năng lượng bằng nhau. Nếu năng lượng giải 
phóng là ngẫu nhiên, thì rõ ràng tổng năng lượng sau và trước phân rã không bằng nhau, tức 
là năng lượng không được bảo toàn. 

 Chỉ sau này người ta mới tìm thấy một hạt trước đó không biết tới, nó rất khó phát 
hiện, thoát ra trong sự phân rã. Hạt đó, ngày nay gọi là neutrino, mang đi một số năng lượng, 
và nếu dạng năng lượng trước đó không ngờ tới này được thêm vào, thì năng lượng cuối 
cùng được tìm thấy là bảo toàn. Khám phá ra sự bất đồng được nhìn nhận muộn màng là 
bước (1) trong việc thiết lập một dạng năng lượng mới, và khám phá ra neutrino là bước (2). 
Nhưng trong thập kỉ hay ngần ấy năm giữa bước (1) và bước (2) (sự tích góp bằng chứng 
diễn ra từ từ), các nhà vật lí đã trung thực đáng khâm phục thừa nhận rằng nguyên lí bảo toàn 
năng lượng đáng yêu phải bị vứt bỏ. 

☺ Bạn sẽ thực hiện hai bước ở trên như thế nào để thiết lập rằng một số dạng của năng lượng được dự 
trữ bên trong một cái lò xo kéo căng hay nén lại ? [xem trang 136] 

Khối lượng chuyển hóa thành năng lượng  

Einstein đã chứng tỏ rằng bản thân khối lượng có thể chuyển hóa sang và từ năng lượng, theo phương 
trình nổi tiếng của ông E = mc2, trong đó c là tốc độ ánh sáng. Như vậy, chúng ta nói khối lượng đơn 
giản là một dạng khác của năng lượng, và thật hợp lí là đo nó theo đơn vị joule. Khối lượng của một 
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cái bút chì 15 g tương ứng với khoảng 1,3 x 1015 J. Vấn đề mang tính chất lí thuyết suông cao trong 
trường hợp cái bút chì, vì cần đến những quá trình rất dữ dội như các phản ứng hạt nhân để biến đổi 
bất kì phần đáng kể nào của khối lượng của một vật thành năng lượng. Tuy nhiên, các tia vũ trụ liên 
tục bắn phá bạn và môi trường xung quanh bạn và biến đổi một phần năng lượng chuyển động của 
chúng thành khối lượng của các hạt mới sinh ra. Một tia vũ trụ năng lượng cao có thể sinh ra một “cơn 
mưa” của hàng triệu hạt trước đó không tồn tại khi nó chạm trán với bầu khí quyển. Các lí thuyết của 
Einstein được trình bày trong quyển 6 của bộ sách này. 

Ngay cả ngày nay, khi khái niệm năng lượng đã tương đối chín muồi và ổn định, một dạng mới của 
năng lượng đã được đề xuất dựa trên những quan sát các thiên hà xa xôi có ánh sáng bắt đầu hành trình 
của nó đi tới chúng ta cách nay đã hàng tỉ năm. Các nhà thiên văn tìm thấy sự giãn nở liên tục của vũ 
trụ, kết quả từ Big Bang, không giảm đi nhanh chóng trong vài tỉ năm qua như trông đợi từ các lực hấp 
dẫn. Chúng cho thấy một dạng mới của năng lượng có lẽ đang hoạt động. 

☺ A. Tôi không hư cấu điều này. Nước uống tăng lực XS có quảng cáo đọc như thế này: Tất cả “Năng 
lượng”… Không đường! Chỉ 8 calo! Hãy bình luận về quảng cáo này. 

1.4 Động năng 
 Thuật ngữ kĩ thuật chỉ năng lượng gắn liền với chuyển động là động năng, lấy từ 
tiếng Hi Lạp chỉ sự chuyển động (Nguồn gốc giống như gốc rễ của từ “cinema” chỉ một hình 
ảnh chuyển động, và trong tiếng Pháp, thuật ngữ động năng là “énergie cinétique”). Để tìm 
xem một vật chuyển động có bao nhiêu động năng, chúng ta phải biến đổi tất cả động năng 
của nó thành năng lượng nhiệt mà chúng ta đã chọn làm loại tham chiếu chuẩn của năng 
lượng. Chúng ta có thể làm điều này, ví dụ, bằng cách bắn các viên đạn vào một thùng nước 
và đo sự tăng nhiệt độ của nước là một hàm của khối lượng và vận tốc của viên đạn. Xét số 
liệu sau đây lấy từ loạt ba thí nghiệm như thế: 

m (kg) v (m/s) năng lượng (J) 
1,00 1,00 0,50 
1,00 2,00 2,00 
2,00 1,00 1,00 

 So sánh thí nghiệm thứ nhất với thí nghiệm thứ hai, chúng ta thấy việc tăng gấp đôi 
vận tốc của vật không chỉ làm tăng gấp đôi năng lượng của nó, mà là gấp bốn lần. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta so sánh hàng thứ nhất và hàng thứ ba, chúng ta thấy việc tăng gấp đôi khối 
lượng chỉ làm tăng gấp đôi năng lượng. Điều này cho thấy động năng tỉ lệ với khối lượng và 
tỉ lệ với bình phương của vận tốc, KE∝mv2, và những thí nghiệm khác nữa thuộc loại này 
thật sự thiết lập một quy luật khái quát như thế. Hệ số tỉ lệ bằng 0,5 do cấu trúc của hệ mét, 
nên động năng của một đang chuyển động được cho bởi 

21

2
KE mv=  

Hệ mét xây dựng trên mét, kilogram, và giây, với các đơn vị khác dẫn xuất từ những đơn vị 
đó. So sánh các đơn vị ở vế trái và vế phải của phương trình cho thấy joule có thể biểu diễn 
lại theo các đơn vị cơ bản là kg.m2/s2. 

 Học sinh thường bối rối bởi sự có mặt của hệ số 
1

2
, nhưng nó không khó hiểu như nó 

trông như vậy. Hệ mét được sắp xếp sao cho một số phương trình liên quan đến năng lượng 
sẽ xuất hiện thật đơn giản, bù lại nó phải có các hệ số bất tiện ở phía trước. Nếu chúng ta sử 
dụng hệ đơn vị cũ của nước Anh, thì chúng ta có đơn vị nhiệt Anh (BTU) là đơn vị năng 



Bài giảng Các định luật bảo toàn | Benjamin Crowell 11 

 

lượng. Trong hệ đơn vị đó, phương trình mà bạn vừa mới học cho động năng sẽ có một hệ số 
tỉ lệ bất tiện, KE = (1,9 x 10-3) mv2, với KE đo theo đơn vị BTU, v đo theo feet/s, và vân vân. 
Bù lại cho phương trình bất tiện này đối với động năng, những người sáng tạo ra hệ đơn vị 
Anh có một quy luật đơn giản để tính năng lượng cần thiết để làm nóng nước: một BTU trên 
độ Fahremheit trên gallon. Người phát minh ra động năng, Thomas Young, thật ra định nghĩa 
nó là KE = mv2, nghĩa là tất cả các phương trình khác của ông đều khác với các phương trình 
của chúng ta hai lần. Tất cả các hệ đơn vị này chỉ hoạt động tốt khi nào chúng không kết hợp 
với nhau theo một cách mâu thuẫn. 

Ví dụ 7. Năng lượng giải phóng bởi một vụ va chạm sao chổi 

Sao chổi Shoemaker-Levy, đâm vào Mộc tinh năm 1994, có khối lượng khoảng 4 x 1013 kg, và chuyển 
động ở tốc độ 60 km/s. Hãy so sánh động năng giải phóng trong vụ va chạm với tổng năng lượng trong 
kho đạn hạt nhân của thế giới, 2 x 1019 J. Giả sử cho đơn giản rằng Mộc tinh đang đứng yên. 

� Vì chúng ta giả sử Mộc tinh đứng yên, nên chúng ta có thể tưởng tượng sao chổi dừng lại hoàn toàn 
lúc va chạm, và 100% động năng của nó chuyển hóa thành nhiệt và âm thanh. Trước hết, chúng ta đổi 
tốc độ sang đơn vị mks, v = 6 x 104 m/s, và sau đó thay vào phương trình tìm động năng của sao chổi 
là xấp xỉ 7 x 1022 J, hay gấp khoảng 3000 lần năng lượng trong kho vũ khí hạt nhân của thế giới. 

 Có cách nào suy ra phương trình 21

2
KE mv= bằng toán học từ những nguyên lí đầu 

tiên hay không ? Không, nó thuần túy mang tính kinh nghiệm. Hệ số 1/2 ở phía trước rõ ràng 
không có nguồn gốc, vì nó khác nhau trong những hệ đơn vị khác nhau. Sự tỉ lệ với v2 thậm 
chí không chính xác lắm: các thí nghiệm đã cho thấy sự sai lệch khỏi quy luật v2 ở những tốc 
độ cao, một hiệu ứng liên quan đến thuyết tương đối Einstein. Chỉ có sự tỉ lệ với m là không 
thể tránh được. Toàn bộ khái niệm năng lượng được xây dựng trên quan niệm rằng chúng ta 
cộng gộp các đóng góp năng lượng từ tất cả các vật bên trong một hệ. Dựa trên triết lí này, 
điều hợp lí cần thiết là một vật 2 kg đang chuyển động ở 1 m/s có động năng bằng hai vật 
khối lượng 1 kg đang chuyển động đồng hành ở cùng tốc độ đó. 

Năng lượng và chuyển động tương đối 

 Mặc dù tôi nhắc tới lí thuyết tương đối của Einstein ở trên, nhưng điều có liên quan 
hơn ngay lúc này là xét xem sự bảo toàn năng lượng liên hệ như thế nào với quan điểm 
Galileo đơn giản hơn, mà chúng ta đã học, rằng chuyển động là tương đối. Các kẻ thù theo 
trường phái Aristotle của Galileo (và không có gì là quá đáng khi gọi họ là kẻ thù!) có khả 
năng sẽ phản đối sự bảo toàn năng lượng. Sau cùng, quan điểm theo phái Galileo rằng một 
vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động mãi mãi trong sự vắng mặt của một lực không 
có gì khác biệt với quan điểm rằng động năng của một vật vẫn giữ nguyên trừ khi có một cơ 
chế nào đó giống như nhiệt ma sát chuyển hóa năng lượng đó thành một số dạng khác. 

 Tuy nhiên, có phần tinh tế hơn, không hiển nhiên ngay rằng cái chúng ta đã học từ 
trước đến nay về năng lượng là phù hợp hoàn toàn về mặt toán học với nguyên lí chuyển 
động là tương đối. Giả sử chúng ta xác nhận một quá trình nhất định, ví dụ sự va chạm của 
hai quả bóng bi-a, bảo toàn năng lượng khi đo trong một hệ quy chiếu nhất định: tổng động 
năng của các quả bóng trước va chạm bằng tổng của chúng sau va chạm. (Trên thực tế, chúng 
ta phải cộng thêm vào các dạng năng lượng khác nữa, như nhiệt và âm thanh, chúng được 
giải phóng bởi sự va chạm, nhưng hãy làm cho vấn đề đơn giản thôi) Nhưng điều gì xảy ra 
nếu chúng ta đo các thứ trong một hệ quy chiếu nằm trong một trạng thái chuyển động khác ? 
Một quả bóng bi-a nhất định có thể có ít động năng hơn trong hệ quy chiếu mới này; ví dụ, 
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nếu hệ quy chiếu mới đang chuyển động sang bên phải cùng với nó, thì động năng của nó 
trong hệ quy chiếu đó sẽ bằng không. Mặt khác, một số quả bóng khác có thể có động năng 
lớn hơn trong hệ quy chiếu mới. Thật không rõ ràng ngay rằng tổng năng lượng trước va 
chạm sẽ vẫn bằng tổng năng lượng sau va chạm. Cuối cùng, phương trình cho động năng hơi 
phức tạp, vì nó chứa bình phương của vận tốc, nên sẽ thật bất ngờ nếu mọi thứ vẫn hoạt động 
trong hệ quy chiếu mới. Nó thật sự vẫn hoạt động. Bài tập 13 trong chương này cho một ví 
dụ số đơn giản, và chứng minh khái quát được thực hiện trong chương 4, bài tập 15. 

☺ A. Giả sử, giống như Young hoặc Einstein, bạn đang thử tìm 
các phương trình khác cho động năng để xem chúng có phù hợp 
với số liệu thí nghiệm hay không. Dựa trên ý nghĩa của các dấu 
cộng và trừ của vận tốc, tại sao bạn nghi ngờ rằng một sự tỉ lệ với 
mv sẽ ít có khả năng hơn với mv2 ? 

B. Hình bên cho thấy một con lắc được thả ra ở A, và vướng phải 
một cái chốt khi nó đi qua phương thẳng đứng, B. Quả lắc sẽ đi 
đến độ cao nào ở phía bên phải ? 

  

1.5 Công suất 
 Một chiếc xe có thể có nhiều năng lượng trong bình hơi của nó, nhưng vẫn không có 
khả năng làm tăng động năng của nó một cách nhanh chóng. Một chiếc Porsche không nhất 
thiết có nhiều năng lượng trong bình hơi của nó hơn một chiếc Hyundai, mà nó chỉ có thể 
chuyển hóa năng lượng nhanh hơn thôi. Tốc độ chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang 
dạng khác gọi là công suất. Định nghĩa có thể viết dưới dạng một phương trình  

E
P

t

∆
=

∆
 

Trong đó công dụng của kí hiệu delta trong E∆  có cách hiểu thông lệ: năng lượng cuối cùng 
ở một dạng nhất định trừ đi năng lượng ban đầu có mặt ở dạng đó. Công suất có đơn vị J/s, 
viết tắt là watt, W (đồng âm với “lots”). 

 Nếu tốc độ chuyển hóa năng lượng là không đổi, thì công suất tại một thời điểm bất 
kì có thể định nghĩa là độ dốc của đường tiếp tuyến trên đồ thị của E theo t. Tương tự, E∆  có 
thể rút ra từ diện tích bên dưới đường cong P theo t. 

Ví dụ 8. Đổi kilowatt-giờ sang joule 

Công ti điện tính tiền năng lượng với bạn theo đơn vị kilowatt-giờ (kilowatt nhân giờ) chứ không theo 
đơn vị SI là joule. Một kilowatt-giờ bằng bao nhiêu joule ? 

� 1 kilowatt-giờ = (1 kW)(1 h) = (1000 J/s)(3600 s) = 3,6 MJ 

Ví dụ 9. Công suất tiêu thụ của người tính theo watt 

Một người điển hình tiêu thụ 2000 kcal thức ăn mỗi ngày, và chuyển hóa hầu như toàn bộ năng lượng 
đó thành nhiệt. Hãy so sánh công suất tỏa nhiệt của người với tốc độ tiêu thụ năng lượng của một bóng 
đèn 100 watt. 

� Chú ý hệ số chuyển đổi từ calo sang joule, chúng ta tìm được 

1000 cal 4,18 J 
∆E = 2000 kcal x 

1 kcal 
x 

1 cal 
=  8 x 106 J 
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Cho sự tiêu thụ năng lượng hàng ngày của chúng ta. Đổi khoảng thời gian tương tự sang đơn vị mks 

24 giờ 60 phút 60 s 
∆t = 1 ngày x 

1 ngày 
x 

1 giờ 
x 

1 phút 
=  9 x 104 s 

Tiến hành phép chia, chúng ta tìm được công suất tỏa nhiệt của chúng ta là 90 J/s = 90 W, khoảng 
chừng bằng với công suất của một bóng đèn. 

 Thật dễ nhầm lẫn các khái niệm lực, năng lượng và công suất, nhất là vì chúng đồng 
nghĩa với nhau trong cách nói thông thường. Bảng ở trang sau có thể giúp làm sáng tỏ điều 
này: 
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 lực năng lượng  công suất 

định nghĩa 
khái niệm 

Lực là tương tác giữa 
hai vật gây ra một sự 
đẩy hoặc hút. Một lực 
có thể định nghĩa là bất 
kì cái gì có khả năng 
làm thay đổi trạng thái 
chuyển động của một 
vật. 

Làm nóng một vật, làm 
cho nó chuyển động 
nhanh hơn, hay tăng 
khoảng cách của nó đến 
một vật khác đang hút 
nó đều là những ví dụ 
của cái sẽ cần nhiên 
liệu hay các nỗ lực vật 
lí. Tất cả những điều 
này có thể định lượng 
bằng một thang đo số, 
và chúng ta mô tả 
chúng thảy đều là các 
dạng của năng lượng. 

Công suất là tốc độ năng 
lượng được chuyển hóa 
từ dạng này sang dạng 
khác hoặc truyền từ vật 
này sang vật khác. 

định nghĩa 
hoạt động  

Một cái cân lò xo có thể 
dùng để đo lực. 

Nếu chúng ta định 
nghĩa một đơn vị năng 
lượng là lượng cần thiết 
để làm nóng một lượng 
nước nhất định lên 
thêm 1oC, thì chúng ta 
có thể đo bất kì đại 
lượng nào khác của 
năng lượng bằng cách 
chuyển hóa nó thành 
nhiệt trong nước và đo 
sự tăng nhiệt độ. 

Đo sự biến đổi về lượng 
của một số dạng năng 
lượng có bởi một vật, và 
chia cho lượng thời gian 
cần thiết để cho sự biến 
đổi đó xảy ra. 

vô hướng hay 
vec-tơ ? 

Vec-tơ – có hướng 
trong không gian là 
hướng mà nó hút hay 
đẩy. 

Vô hướng – không có 
hướng trong không 
gian. 

Vô hướng – không có 
hướng trong không gian. 

đơn vị newton (N) joue (J) watt (W) = joule/s 

Nó có tốn tiền 
không ? 

Không. Tôi không phải 
trả tiền hóa đơn hàng 
tháng cho hàng 
meganewton lực cần 
thiết để chống đỡ ngôi 
nhà tôi ở. 

Có. Chúng ta trả tiền 
xăng dầu, tiền điện, 
pin… vì chúng chứa 
năng lượng. 

Công suất lớn hơn nghĩa 
là bạn trả tiền ở tốc độ 
cao hơn. Một bóng đèn 
100 W tiêu tốn một số 
cent nhất định trong một 
giờ. 

Nó có thể là 
tính chất của 
một vật không 
? 

Không. Lực là mối 
quan hệ giữa hai vật 
tương tác. Một quả 
bóng chày lăn trong nhà 
không “có” lực. 

Có. Cái một quả bóng 
chày lăn trong nhà có là 
động năng, không phải 
lực. 

Thật sự không. Một bóng 
đèn 100 W không “có” 
100 W. 100 J/s là tốc độ 
nó chuyển hóa điện năng 
thành ánh sáng. 
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Tóm tắt chương 1 

Từ khóa chọn lọc 

năng lượng ……………………… Một thang đo số dùng để đo nhiệt, chuyển động, 
hay các tính chất khác đòi hỏi nhiên liệu hoặc 
một nỗ lực vật lí để đưa vào một vật; một đại 
lượng vô hướng có đơn vị là joule (J). 

công suất ……………………….. Tốc độ chuyển hóa năng lượng; một đại lượng vô 
hướng có đơn vị watt (W). 

động năng ………………………. Năng lượng mà một vật có do chuyển động của 
nó. 

nhiệt lượng …………………….. Một dạng năng lượng liên quan đến nhiệt độ. 
Nhiệt lượng khác với nhiệt độ, vì một vật với 
khối lượng gấp đôi yêu cầu nhiều nhiệt lượng gấp 
đôi để tăng nhiệt độ của nó lên lượng bằng nhau. 
Nhiệt lượng được đo bằng joule, nhiệt độ đo bằng 
độ. (Trong thuật ngữ chuẩn, có một sự phân biệt 
khác, tinh vi hơn giữa nhiệt lượng và năng lượng 
nhiệt, chúng được trình bày ở phần sau. Trong 
quyển sách này, tôi gọi không chính thức cả hai là 
nhiệt) 

nhiệt độ ………………………… Cái do nhiệt kế đo được. Các vật để cho tiếp xúc 
với nhau có xu hướng đạt tới nhiệt độ bằng nhau. 
Khác với nhiệt lượng. Như trình bày chi tiết hơn 
ở chương 2, nhiệt độ về cơ bản là số đo động 
năng trung bình trên mỗi phân tử. 

Kí hiệu 

E ………………………………. năng lượng  

J ………………………………. joule, đơn vị SI của năng lượng  

PE ……………………………. động năng 

P ……………………………… công suất 

W …………………………….. watt, đơn vị SI của công suất; tương đương với 
J/s 

Thuật ngữ và kí hiệu khác 

Q hoặc∆Q…………………….. lượng nhiệt truyền vào hay ra khỏi một vật 

K hoặc T…………………….... kí hiệu khác cho động năng, sử dụng trong sách 
vở khoa học và trong đa số các sách giáo khoa 
tiến bộ 
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năng lượng nhiệt ……………… Các tác giả thận trọng phân biệt rạch ròi giữa 
nhiệt lượng và năng lượng nhiệt, nhưng sự phân 
biệt đó thường bỏ qua trong cách nói thông 
thường, kể cả trong số các nhà vật lí. Một cách 
hợp thức, năng lượng nhiệt được dùng để chỉ tổng 
lượng năng lượng mà một vật có, còn nhiệt lượng 
để chỉ phần năng lượng nhiệt đã truyền vào hay 
ra. Thuật ngữ nhiệt dùng trong cuốn sách này bao 
gồm cả hai nghĩa. 

Tóm tắt 

 Làm nóng một vật, làm cho nó chuyển động nhanh hơn, hay tăng khoảng cách của nó 
đến một vật khác đang hút nó đều là những ví dụ của những thứ yêu cầu nhiên liệu hay nỗ 
lực vật lí. Tất cả những thứ này có thể định lượng bằng một thang đo số, và chúng ta mô tả 
chúng thảy đều là các dạng của năng lượng. Đơn vị SI của năng lượng là Joule. Nguyên nhân 
vì sao năng lượng là đại lượng có ích và quan trọng là vì nó luôn luôn chuyển hóa. Nghĩa là, 
nó không thể sinh ra hay mất đi mà chỉ truyền giữa các vật hoặc biến đổi từ dạng này sang 
dạng khác. Sự bảo toàn năng lượng là quan trọng nhất và có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả 
các định luật vật lí, nó cơ bản hơn và khái quát hơn cả các định luật của Newton về chuyển 
động. 

 Làm nóng một vật yêu cầu một lượng năng lượng nhất định trên mỗi độ nhiệt độ trên 
mỗi đơn vị khối lượng, và tùy thuộc vào chất cấu thành nên vật. Nhiệt lượng và nhiệt độ là 
những thứ hoàn toàn khác nhau. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng, và đơn vị SI của nó là 
joule (J). Nhiệt độ không phải là số đo năng lượng. Làm nóng một vật lên gấp đôi yêu cầu 
lượng nhiệt gấp đôi, nhưng gấp đôi lượng chất không có nhiệt độgấp đôi. 

 Năng lượng một vật có do chuyển động của nó được gọi là động năng. Động năng 
liên hệ với khối lượng của vật và độ lớn của vec-tơ vận tốc của nó bởi phương trình 

21

2
KE mv=  

 Công suất là tốc độ năng lượng chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền 
từ vật này sang vật khác 

E
P

t

∆
=

∆
  [chỉ áp dụng cho công suất không đổi] 

Đơn vị SI của công suất là watt (W). 
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Bài tập 
 1. Động năng có bao giờ nhỏ hơn zero không ? Hãy giải thích. 

 2. Ước tính động năng của một vận động viên chạy Olympic. 

 3. Bạn đang lái xe, và bạn đâm trúng một bức tường gạch ngay trước mặt, ở tốc độ 
trọn vẹn. Chiếc xe có khối lượng 1500 kg. Động năng được giải phóng là số đo mức độ phá 
hủy sẽ tác động lên chiếc xe và cơ thể bạn. Hãy tính năng lượng được giải phóng nếu bạn 
chạy xe (a) 40 dặm/giờ, và một lần nữa (b) nếu bạn chạy 80 dặm/giờ. Cái gì là phản trực giác 
ở đây, và điều này có liên quan gì tới việc lái xe ở tốc độ cao ? 

 4. Một hệ kín có thể là một điều tồi tệ - với một nhà du hành bó kín bên trong bộ đồ 
du hành không gian, việc giải phóng nhiệt cơ thể có thể thật khó khăn. Giả sử một nhà du 
hành 60 kg đang tiến hành các hoạt động vận động mạnh mẽ, tiêu tốn 200 W công suất. Nếu 
như chẳng có chút nhiệt nào có thể thoát ra khỏi bộ đồ du hành không gian của cô ta, thì sẽ 
mất bao lâu trước khi cơ thể của cô ta tăng thêm 6oC (11oF), một lượng đủ để giết chết cô ta ? 
Giả sử lượng nhiệt cần thiết để làm tăng nhiệt độ cơ thể của cô ta lên 1oC bằng với nhiệt 
lượng cần thiết cho một khối lượng nước bằng như vậy. Biểu diễn câu trả lời của bạn theo 
đơn vị phút. 

 5. Tất cả các ngôi sao, kể cả Mặt trời của chúng ta, biểu hiện sự biến đổi công suất 
phát sáng của chúng ở chừng mực nào đó. Một số ngôi sao thay đổi độ sáng của chúng lên 
hai lần hoặc nhiều hơn, nhưng Mặt trời của chúng ta vẫn tương đối ổn định trong hàng trăm 
năm hay ngần ấy thời gian nên số liệu chính xác đã thu thập được. Tuy nhiên, có khả năng là 
những biến đổi khí hậu như các thời kì băng hà liên quan đến những sự không theo quy luật 
lâu dài ở công suất phát sáng của Mặt trời. Nếu Mặt trời tăng công suất phát sáng của nó lên 
một chút thôi, thì nó có thể làm tan đủ băng Nam Cực làm ngập lụt tất cả các thành phố 
duyên hải của thế giới. Tổng lượng ánh sáng Mặt trời rơi trên Nam Cực vào khoảng 1 x 1016 
watt. Hiện nay, nhiệt lượng này đi vào các cực được cân bằng bởi sự mất nhiệt qua gió, các 
dòng hải lưu, và sự phát xạ ánh sáng hồng ngoại, cho nên không có sự tan chảy hay đông đặc 
toàn bộ của băng tuyết ở các cực từ năm này sang năm khác. Giả sử Mặt trời thay đổi công 
suất phát sáng của nó lên chừng vài phần trăm, nhưng không có sự thay đổi ở tốc độ mất 
nhiệt bởi các đầu cực. Hãy ước tính xem công suất phát sáng của Mặt trời phải tăng thêm bao 
nhiêu phần trăm để đủ làm tan chảy băng tuyết làm tăng mực nước biển lên 10 m trong 
khoảng thời gian 10 năm. (Mực nước này đủ để gây ngập lụt New York, London và nhiều 
thành phố khác) Làm tan chảy 1 kg băng cần 3 x 103 J. 

 6. Một viên đạn bay trong không khí, xuyên qua một tờ giấy bìa, và sau đó tiếp tục 
bay trong không khí bên kia tờ giấy. Khi nào thì có lực ? Khi nào thì có năng lượng ? 

 7. Các thí nghiệm cho thấy công suất tiêu thụ bởi một động cơ tàu thuyền xấp xỉ tỉ lệ 
với lũy thừa ba của tốc độ của nó. (Chúng ta giả sử nó đang chuyển động ở tốc độ không đổi) 
(a) Khi con tàu đang chạy ở tốc độ không đổi, thì loại chuyển hóa năng lượng nào bạn nghĩ là 
đang được thực hiện ? (b) Nếu bạn nâng cấp lên một động cơ với công suất gấp đôi, thì tốc 
độ chạy của con tàu của bạn tăng lên bao nhiêu lần ? 

 8. Vật A có động năng 13,4 J. Vật B có khối lượng lớn hơn 3,77 lần, nhưng chuyển 
động chậm hơn 2,34 lần. Hỏi động năng của vật B bằng bao nhiêu ? 
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 9. Mặt trăng thật ra không chỉ quay xung quanh Trái đất. Theo định luật III Newton, 
lực hấp dẫn của Mặt trăng tác dụng lên Trái đất bằng với lực của Trái đất tác dụng lên Mặt 
trăng, và Trái đất phải phản ứng với lực của Mặt trăng bằng sự gia tốc. Nếu chúng ta xem xét 
Trái đất và Mặt trăng một cách cô lập và bỏ qua các lực bên ngoài, thì định luật I Newton nói 
rằng khối tâm chung của chúng không gia tốc, tức là Trái đất chao đảo xung quanh khối tâm 
của hệ Trái đất-Mặt trăng một vòng mỗi tháng, và Mặt trăng cũng quay tròn xung quanh 
điểm này. Khối lượng của Mặt trăng nhỏ hơn Trái đất 81 lần. Hãy so sánh động năng của 
Trái đất và Mặt trăng (Chúng ta biết khối tâm là một loại điểm cân bằng, nên nó phải ở gần 
Trái đất hơn Mặt trăng. Thật vậy, khoảng cách từ Trái đất đến khối tâm bằng 1/81 khoảng 
cách từ Mặt trăng đến khối tâm, nó có ý nghĩa về mặt trực giác, và có thể chứng minh chặt 
chẽ bằng phương trình ở mục 4.3) 

 10. Lò vi sóng 1,25 kW của tôi mất 126 giây để đưa 250 g nước từ nhiệt độ phòng lên 
điểm sôi. Hỏi có bao nhiêu phần trăm công suất bị lãng phí ? Phần năng lượng còn lại ấy đã 
biến đi đâu ? 

 11. Ảnh chụp liên tiếp cho thấy một va chạm giữa hai quả bóng bi-a. Quả bóng ban 
đầu nằm yên thể hiện trên hình màu đen nằm ở vị trí ban đầu của nó, vì ảnh của nó đã phơi 
sáng vài lần trước khi nó bị va chạm và bắt đầu chuyển động. Bằng cách tiến hành đo trên 
hình, hãy xác định xem năng lượng có được bảo toàn trong va chạm này hay không. Các yếu 
tố hệ thống nào sẽ giới hạn độ chính xác phép kiểm nghiệm của bạn ? 

 

 12. Bài toán này là một thí dụ số của thí nghiệm tưởng tượng đã nói tới ở phần cuối 
mục 1.4 về mối quan hệ giữa năng lượng và chuyển động tương đối. Hãy thí dụ các quả bóng 
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bi-a đều có khối lượng 1,00 kg. Giả sử trong hệ quy chiếu của bàn bi-a, quả bóng bị đánh 
chuyển động ở tốc độ 1 m/s hướng về phía tám quả bóng, chúng ban đầu nằm yên. Va chạm 
là trực diện, và như bạn có thể tự xác nhận ở lần sau bạn chơi bi-a, kết quả của một va chạm 
như thế là quả bóng chạy đến dừng hẳn lại và quả bóng bị va chạm chạy đi với tốc độ bằng 
như tốc độ có bởi quả bóng ban đầu chạy đến. (Thật ra đây có phần là một sự lí tưởng hóa. 
Để giữ cho các thứ đơn giản, chúng ta bỏ qua sự xoay tròn của các quả bóng, và chúng ta giả 
sử không có năng lượng nào được phóng thích bởi va chạm ở dạng nhiệt hay âm thanh) (a) 
Hãy tính tổng động năng ban đầu và tổng động năng sau cùng, và xác nhận rằng chúng bằng 
nhau. (b) Bây giờ hãy tiến hành toàn bộ các phép tính một lần nữa trong hệ quy chiếu đang 
chuyển động cùng hướng với quả bóng bị đánh ban đầu chuyển động, nhưng ở tốc độ 0,50 
m/s. Trong hệ quy chiếu này, cả hai quả bóng có vận tốc ban đầu và cuối cùng khác không, 
tình huống khác với cái chúng có trong hệ quy chiếu gắn với bàn. 

 13. Một lí thuyết về sự phá hủy của tàu con thoi Columbia năm 2003 là một trong các 
cánh của nó bị phá hủy lúc phóng lên bởi một khoang bọt cách li đã rơi ra khỏi các bể nhiên 
liệu bên ngoài của nó. Tờ New York Times tường thuật vào hôm 5/6/2003, rằng các kĩ sư 
NASA đã tái tạo vụ va chạm để xem nó có phá hủy một mô hình của cánh của tàu con thoi 
hay không. “Trước phép kiểm tra của tuần rồi, nhiều kĩ sư tại NASA nói họ nghĩ bọt hạng 
nhẹ không có khả năng đe dọa các tấm lắp ghép có vẻ bền, và tiên đoán cá nhân rằng bọt đó 
sẽ nảy ra vô hại, giống như một quả bóng Nerf”. Thật ra, mảnh bọt 1,7 pound, chuyển động 
531 dặm/giờ, thật sự gây phá hủy nghiêm trọng. Một thành viên của ủy ban nghiên cứu vụ 
thảm họa nói điều này chứng minh rằng “cảm nhận trực giác của người ta về vật lí đôi khi 
không đúng”. (a) Tính động năng của bọt, và (b) so sánh với năng lượng của một tảng đá 170 
pound chuyển động 5,3 dặm/giờ (tốc độ nó sẽ có nếu bạn thả nó rơi từ ngang đầu gối) (c) 
Tảng đá nặng hơn 100 lần, nhưng tốc độ của nó nhỏ hơn 100 lần, vậy kết quả của bạn có cái 
gì phản trực giác ? 

14. Hình dưới trích từ một cuốn sách giáo khoa vật lí cổ điển năm 1920 do Millikan 
và Gale viết. Nó trình bày một phương pháp dẫn nước từ hồ lên một tháp nước, ở mức cao 
hơn, mà không sử dụng bơm. Nước được phép đi vào ống dẫn, và một khi nó chảy đủ nhanh, 
nó làm cho van ở phía dưới đóng lại. Hãy giải thích cơ cấu này hoạt động như thế nào theo 
sự bảo toàn khối lượng và năng lượng. 
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Các dạng năng lượng này có cái gì chung không ? 

 

Chương 2 

Đơn giản hóa thế giới năng lượng 
 

 Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, không phải của khoa học. Hình trên cho thấy một 
vài thí dụ của dàn trận gây hoang mang của các dạng năng lượng xung quanh chúng ta. Tinh 
thần của nhà vật lí phản đối viễn cảnh một danh sách dài dằng dặc của các loại năng lượng, 
mỗi loại yêu cầu các phương trình, khái niệm, kí hiệu, và thuật ngữ riêng của nó. Nơi chúng 
ta vừa đi tới trong nghiên cứu năng lượng giống như thời kì thập niên 1960 khi hàng nửa tá 
hạt hạ nguyên tử mới được khám phá ra mỗi năm trong các máy gia tốc hạt. Thật là rối rắm. 
Các nhà vật lí bắt đầu nói về “vườn thú hạt”, và dường như thế giới hạ nguyên tử hết sức 
phức tạp. Vườn thú hạt đã được đơn giản hóa bởi sự nhận ra rằng đa số các hạt mới được cấu 
thành đơn giản là các cụm của một tập hợp trước đây không ngờ tới của các hạt còn cơ bản 
hơn nữa (chúng được đặt tên kì dị là quark, một từ trích ra từ một dòng thơ của James Joyce 
“Three quarks for Master Mark.”) Vườn thú năng lượng cũng có thể đơn giản hóa, và mục 
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tiêu của chương này là chứng minh sự tương tự tiềm ẩn giữa các dạng năng lượng dường như 
khác nhau như nhiệt và chuyển động. 

 
a/Một minh chứng sống động cho thấy nhiệt là một dạng chuyển động. Một lượng nhỏ nước sôi rót vào một cái 
bình rỗng, nó nhanh chóng chứa đầy hơi nước nóng. Cái bình sau đó đậy chặt nắp và sớm bị ép lại. Hiện tượng 
này có thể giải thích như sau. Nhiệt độ cao của hơi nước được hiểu là tốc độ trung bình cao của các chuyển 
động ngẫu nhiên của các phân tử của nó. Trước khi cái nắp đậy lên bình, các phân tử hơi nước đang chuyển 
động nhanh đẩy hướng chuyển động của chúng ra khỏi bình, buộc các phân tử không khí chậm hơn ra khỏi 
đường đi. Khi hơi nước bên trong bình loãng đi, thì tình huống cân bằng sớm thu được, trong đó lực từ phía các 
phân tử hơi nước kém đậm đặc hơn đang chuyển động ở tốc độ cao cân bằng với lực từ phía các phân tử không 
khí đậm đặc hơn nhưng chuyển động chậm hơn ở bên ngoài. Cái nắp được đậy lên, và sau một chút thời gian thì 
hơi nước bên trong có thể đạt tới nhiệt độ bằng với không khí bên ngoài. Lực từ phía hơi nước lạnh, loãng 
không còn cân bằng với lực từ phía không khí lạnh, đậm đặc ở bên ngoài, và sự mất cân bằng của các lực làm 
cho cái bình bị ép méo. 

2.1 Nhiệt là động năng 
 Thật ra thì nhiệt là gì ? Có phải là một chất lỏng vô hình mà bàn chân của bạn ngấm 
vào từ một vỉa hè nóng bỏng ? Người ta có cách nào lấy hết nhiệt ra khỏi một vật không ? Có 
một cực đại đối với thang đo nhiệt độ hay không ? 

 Lí thuyết nhiệt là một chất lỏng dường như giải thích được tại sao các vật lạnh hơn 
hấp thụ nhiệt từ các vật nóng hơn, nhưng một khi đã trở nên rõ ràng rằng nhiệt là một dạng 
năng lượng, thì bắt đầu có vẻ nó không phải là một chất có thể tự truyền vào và ra khỏi các 
vật đó như các dạng năng lượng khác kiểu như chuyển động hay ánh sáng. Chẳng hạn, một 
đống mùn cưa nóng lên, và chúng ta mô tả đây là trường hợp mà, qua sự hoạt động của vi 
khuẩn, hóa năng dự trữ trong các dăm bào gỗ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt. Sự nóng 
lên xảy ra cho dù là không có vật nào nóng hơn ở gần đó có thể rò rĩ “chất lỏng nhiệt” vào 
trong đống mùn cưa. 
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 Một cách hiểu khác về nhiệt được đề xuất bởi lí thuyết vật chất cấu thành từ các 
nguyên tử. Vì chất khí hàng nghìn lần kém đậm đặc hơn chất rắn hay chất lỏng, cho nên các 
nguyên tử (hay các cụm nguyên tử gọi là phân tử) trong chất khí phải ở cách xa nhau. Trong 
trường hợp đó, cái gì đang giữ cho tất cả các phân tử không khí không dồn lại thành một 
màng mỏng ở trên sàn phòng nơi bạn đang ngồi đọc quyển sách này ? Cách giải thích đơn 
giản nhất là chúng đang chuyển động rất nhanh, liên tục đập nảy trở ra khỏi sàn nhà, các bức 
tường, và trần nhà. Cho dẫu kì cục, nhưng hình ảnh đám mây đạn của chất khí thật sự mang 
lại một lời giải thích tự nhiên cho khả năng bất ngờ cho những thứ loãng như không khí tác 
dụng được những lực lớn. Lốp xe hơi của bạn có thể nâng chiếc xe lên vì bạn đã bơm các 
phân tử bên ngoài trong trong chúng. Bên trong của lớp bị các phân tử va chạm thường 
xuyên hơn bên ngoài, làm cho nó căng ra và cứng lên. 

 Các lực hướng ra bên ngoài của không khí trong lốp 
xe của bạn còn tăng thêm nữa khi bạn lái xe trên đường 
trong một khoảng thời gian nào đó, làm nóng cao su và 
không khí bên trong. Loại quan sát này tự nhiên đưa đến kết 
luận rằng vật chất nóng khác với vật chất lạnh hơn ở chỗ 
chuyển động ngẫu nhiên của các nguyên tử của nó nhanh 
hơn. Trong chất lỏng, chuyển động đó có thể hình dung là 
người ta trong một đám đông xô đẩy nhau nhanh hơn. Trong 
chất rắn, nơi các nguyên tử gói chặt với nhau, chuyển động 
đó là dao động ngẫu nhiên của từng nguyên tử khi nó đập 
trúng các nguyên tử lân cận. 

 Như vậy, chúng ta đã thu được một sự đơn giản hóa 
to lớn trong lí thuyết về nhiệt. Nhiệt đơn giản là một dạng 
động năng, tổng động năng của chuyển động ngẫu nhiên của 
tất cả các nguyên tử trong một vật. Với kiến thức mới này, 
người ta đã có thể trả lời ngay các câu hỏi nêu ra ở đầu mục 
này. Vâng, ít nhất thì về mặt lí thuyết người ta có thể lấy hết 
nhiệt ra khỏi một vật. Nhiệt độ lạnh nhất có thể có, gọi là độ 
không tuyệt đối, là nhiệt độ ở đó tất cả các nguyên tử có vận 
tốc zero, nên động năng của chúng, (1/2)mv2, đều bằng zero. 
Không, không có một lượng nhiệt tối đa mà một lượng vật 
chất nhất định có thể có, và không có cực đại đối với thang 
đo nhiệt độ, vì các giá trị lớn tùy ý của v có thể tạo ra những 
lượng lớn tùy ý của động năng trên mỗi nguyên tử.  

 Lí thuyết động học của nhiệt còn mang lại một lời 
giải thích đơn giản của bản chất thật sự của nhiệt độ. Nhiệt 
độ là số đo lượng năng lượng trên mỗi phân tử, trong khi 
nhiệt là tổng lượng năng lượng có bởi tất cả các phân tử bên 
trong một vật. 

 
b/ Chuyển động ngẫu nhiên của các 
nguyên tử trong chất khí, trong chất 
lỏng, và trong chất rắn. 

 Có nguyên cả một ngành vật lí, gọi là nhiệt động lực học, nghiên cứu với nhiệt và 
nhiệt độ và xây dựng cơ sở cho các công nghệ như tủ lạnh. Nhiệt động lực học được trình 
bày cụ thể trong chương tự chọn A, và tôi chỉ cung cấp một cái nhìn sơ bộ của các khái niệm 
nhiệt động lực học liên hệ trực tiếp với năng lượng, chú thích ít nhất là một điểm sẽ liên quan 
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thận trọng hơn trong một khóa học nhiệt động lực học: thật ra chỉ đúng đối với chất khí là 
toàn bộ nhiệt là ở dạng động năng. Trong chất rắn và chất lỏng, các nguyên tử ở đủ gần nhau 
để tác dụng lực điện mạnh mẽ lên nhau, và do đó có mặt một loại năng lượng khác nữa, năng 
lượng liên quan đến khoảng cách giữa các nguyên tử với nhau. Nói đúng ra, năng lượng nhiệt 
được định nghĩa không phải là năng lượng đi cùng với chuyển động ngẫu nhiên của các phân 
tử, mà là bất kì dạng năng lượng nào có thể dẫn giữa các vật tiếp xúc nhau, không cần bất kì 
lực nào. 

2.2 Thế năng: Năng lượng của khoảng cách xa hay gần 
 Chúng ta đã thấy nhiều thí dụ của năng lượng liên quan đến khoảng cách giữa các vật 
đang tương tác. Khi hai vật tham dự vào một lực hút không tiếp xúc, thì cần có năng lượng 
để mang chúng ra xa nhau thêm. Trong cả hai loại động cơ vĩnh cửu đã trình bày ở chương 
trước, một trong các loại năng lượng có liên quan là năng lượng đi cùng với khoảng cách 
giữa các quả cầu và Trái đất, chúng hút lẫn nhau bằng lực hấp dẫn. Trong động cơ vĩnh cửu 
với nam châm ở trên đỉnh dốc, còn có năng lượng liên quan đến khoảng cách giữa nam châm 
và quả cầu sắt, chúng đang hút lẫn nhau. 

 Điều ngược lại xảy ra với các lực đẩy: hai miếng vớ với cùng loại điện tích tĩnh điện 
sẽ đẩy lẫn nhau, và không thể nào kéo lại gần nhau mà không cấp thêm năng lượng. 

 Tóm lại, thuật ngữ thế năng, kí hiệu đại số là PE, được dùng để chỉ năng lượng liên 
quan đến khoảng cách giữa hai vật hút hoặc đẩy lẫn nhau thông qua một lực phụ thuộc vào 
khoảng cách giữa chúng. Các lực không được xác định bởi khoảng cách không có thế năng 
liên quan với chúng. Chẳng hạn, lực pháp tuyến chỉ tác dụng giữa các vật có khoảng cách 
zero giữa chúng, và phụ thuộc vào những yếu tố khác ngoài thực tế là khoảng cách bằng 
không. Không có thế năng liên quan đến lực pháp tuyến. 

 Sau đây là một số thí dụ đáng ghi nhớ 
về thế năng: 

Thế năng hấp dẫn: Người trượt ván ở trong 
hình vừa leo lên khỏi đáy hồ, chuyển động 
năng thành thế năng hấp dẫn. Sau khi đứng 
yên trong chốc lát, anh ta sẽ rớt trở xuống, 
chuyển thế năng thành động năng. 

Thế năng từ: Khi một kim la bàn được phép 
quay, thì các cực của kim thay đổi khoảng 
cách của chúng với cực bắc và cực nam từ 
của Trái đất, chuyển hóa thế năng từ thành 
động năng (Thật ra động năng bị biến đổi hết 
thành nhiệt do ma sát, và kim la bàn sẽ ở vào 
vị trí giảm tối thiểu thế năng của nó) 

 
c/ Người trượt ván vừa chuyển hết động năng của anh 
ta thành thế năng trên đường leo lên thành hồ.  

Thế năng điện: Các miếng vớ vừa lấy ra khỏi máy sấy dính vào nhau do các lực hút điện. 
Cần có năng lượng để tách chúng ra. 

Thế năng uốn cong hoặc kéo căng: Lực giữa hai đầu của một lò xo phụ thuộc vào khoảng 
cách giữa chúng, tức là vào chiều dài của lò xo. Nếu một chiếc xe đè lên một giảm sốc của nó 
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rồi nhả ra, thì thế năng dự trữ trong lò xo chuyển hóa thành động năng và thế năng hấp dẫn 
khi chiếc xe bật trở lên. 

 Tôi đã thận trọng tránh đưa ra thuật ngữ thế năng mãi cho đến đây, do nó có xu 
hướng gây ra ý nghĩa không hay trong đầu các học sinh chưa được chuẩn bị một sự mô tả cẩn 
thận của việc xây dựng một thang năng lượng bằng số. Nhất là có xu hướng khái quát hóa 
thuật ngữ đó một cách không thích hợp để áp dụng cho bất kì tình huống nào có “thế” cho cái 
gì đó xảy ra: “Tôi ngừng đào xới, nhưng tôi có thế năng vì tôi biết tôi sẵn sàng làm việc cật 
lực lần nữa trong vài phút”. 

Phương trình thế năng hấp dẫn 

 Tất cả các điểm thiết yếu về thế năng có thể thiết 
lập bằng cách tập trung vào thí dụ của thế năng hấp dẫn. Để 
cho đơn giản, chuyển động chỉ xét chuyển động thẳng 
đứng, và chuyển động gần mặt đất, nơi lực hấp dẫn hầu 
như không đổi. (Sự khái quát hóa cho không gian ba chiều 
và các lực biến thiên dễ thực hiện hơn với việc sử dụng 
khái niệm công, chủ đề của chương sau). 

 Để tìm phương trình cho PE hấp dẫn, chúng ta xét 
sự rơi tự do, trong đó năng lượng chuyển hóa giữa động 
năng và PE hấp dẫn. Bất kể năng lượng nào bị mất ở dạng 
này đều thu được một lượng bằng như thế ở dạng kia, nên 
sử dụng kí hiệu ∆KE để chỉ KEf – KEi, và kí hiệu tương tự 
cho PE, chúng ta có 

[1]    ∆KE = - ∆PEhấp dẫn 

Nó thật tiện lợi để xét vật rơi, trong đó PE chuyển hóa 
thành KE, nhưng toán học áp dụng như nhau cho cả trường 
hợp vật đi lên chậm dần. Chúng ta biết phương trình động 
năng 

[2]   21

2
KE mv=  

cho nên nếu chúng ta có thể liên hệ v với chiều cao, y, 
chúng ta sẽ có thể liên hệ ∆PE với y, nó sẽ cho chúng ta 
biết cái chúng ta muốn biết về thế năng. Thành phần y của 
vận tốc có thể liên hệ với chiều cao qua phương trình gia 
tốc không đổi 

 
d/ Khi người trượt ván rơi tự do, PE 
của anh ta chuyển hóa thành KE (Các 
con số sẽ có giá trị tương ứng khi mô 
tả chuyển động của anh ta trên đường 
đi lên). 

[3]   2 2 2f iv v a y= + ∆  

và định luật II Newton cho gia tốc 

[4]   
F

a
m

=  

viết theo lực hấp dẫn 
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 Biến đổi đại số thật đơn giản vì cả phương trình [2] và phương trình [3] đều có vận 
tốc với số mũ 2. Phương trình [2] có thể giải theo v2 cho v2 = 2KE/m, và thay giá trị này vào 
phương trình [3] ta tìm được 

2 2 2f i
KE KE

a y
m m

= = ∆  

Sử dụng phương trình [1] và [4] cho kết quả đơn giản 

hdPE F y∆ = − ∆  

[sự biến thiên PE hấp dẫn do sự biến thiên độ cao y∆ ; F là lực hấp dẫn tác dụng lên vật, tức 
là trọng lượng của nó; chỉ đúng ở gần mặt đất, nơi F không đổi] 

Ví dụ 1. Thả rơi một hòn đá 

Nếu bạn thả rơi một hòn đá 1 kg từ độ cao 1 m, thì nó có bao nhiêu joule động năng lúc va chạm với 
mặt đất ? (Giả sử bất kì sự chuyển hóa năng lượng nào thành nhiệt bởi ma sát không khí là không đáng 
kể) 

� Nếu chúng ta chọn trục y hướng lên, thì Fy âm, và bằng – (1 kg)(g) = - 9,8 N. Sự giảm y được biểu 
diễn bởi giá trị âm của y∆ , 1y m∆ = − , nên độ biến thiên thế năng là – (- 9,8 N) (- 1 m) 

≈ -10J. (Việc chứng minh newton nhân với mét cho đơn vị joule là một bài tập về nhà). Sự bảo toàn 
năng lượng nói rằng lượng bị mất đi này của PE phải đi cùng với sự tăng tương ứng của KE là 10 J. 

Có thể gây hoang mang với bạn việc có bao nhiêu dấu trừ phải được xử lí chính xác 
trong thí dụ tương đối đơn giản này: tổng cộng là 4 dấu trừ. Thay vì phải dựa vào bản thân 
bạn tránh bất kì sai sót nào với những con dấu, thì tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra xem kết 
quả cuối cùng có ý nghĩa vật lí hay không. Nếu nó không có nghĩa thì chỉ việc đảo dấu lại là 
xong. 

Mặc dù phương trình cho thế năng hấp dẫn được suy ra bằng cách tưởng tượng ra một 
tình huống trong đó nó chuyển hóa thành động năng, nhưng phương trình đó có thể sử dụng 
trong bất kì ngữ cảnh nào, vì tất cả các dạng năng lượng đều có khả năng tự do chuyển hóa 
lẫn sang nhau. 

Ví dụ 2. Thế năng hấp dẫn chuyển hóa thẳng thành nhiệt 

Một người lính cứu hỏa 50 kg trượt xuống một cột cờ ở vận tốc không đổi. Hỏi có bao nhiêu nhiệt 
được tạo ra ? 

� Vì cô ta trượt xuống ở vận tốc không đổi, nên không có sự biến đổi KE. Nhiệt và PE hấp dẫn là 
những thứ duy nhất biến đổi. Bỏ qua các dấu cộng và trừ, lực hấp dẫn tác dụng lên cơ thể cô ta bằng 
mg, và phần năng lượng chuyển hóa là 

(mg) (5 m) = 2500 J 

Trên cơ sở vật lí, chúng ta biết rằng phải có một sự tăng (biến thiên dương) năng lượng nhiệt ở trong 
tay cô ta và cột cờ. 

 Sau đây là một số câu hỏi và trả lời về cách hiểu phương trình hdPE F y∆ = − ∆  cho 

thế năng hấp dẫn. 

Hỏi: Nói tóm lại, tại sao có dấu trừ trong phương trình ? 

Trả lời: Do chúng ta làm tăng PE bằng cách dịch chuyển vật theo hướng ngược lại so với lực 
hấp dẫn. 
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Hỏi: Tại sao chúng ta chi thu được một phương trình cho sự biến thiên thế năng ? Có phải tôi 
thật sự không muốn có một phương trình cho bản thân thế năng ? 

Trả lời: Không, bạn thật sự không cần. Ở đây liên quan tới một thực tế cơ bản về thế năng, nó 
không phải là một đại lượng hoàn toàn xác định theo ý nghĩa tuyệt đối. Nếu bạn và tôi đều 
trông thấy một hòn đá đang rơi, và đồng ý rằng nó tiêu hao 10 J năng lượng vào trong bụi mà 
nó chạm trúng, thì chúng ta sẽ buộc phải đồng ý rằng 10 J KE phải có nguồn gốc là sự mất 
10 J PE. Nhưng tôi có thể khẳng định nó bắt đầu rơi với 37 J KE và kết thúc với 27 J, còn 
bạn có thể thề sống chết rằng nó có 109 J lúc ban đầu và 99 J lúc kết thúc. Có thể chọn một 
số độ cao nhất định làm một mốc tham chiếu và nói rằng PE bằng không ở đó, nhưng cách dễ 
hơn và an toàn hơn là chỉ làm việc với sự biến thiên PE và tránh giá trị PE tuyệt đối hoàn 
toàn. 

Hỏi: Bạn đã gọi thế năng là năng lượng mà hai vật có vì chúng cách nhau khoảng nào đó. 
Nếu một hòn đá đang rơi, thì vật là hòn đá. Vậy còn vật kia ở đâu ? 

Trả lời: Định luật III Newton đảm bảo rằng sẽ luôn luôn có hai vật. Vật kia là hành trinh Trái 
đất. 

Hỏi: Nếu vật kia là Trái đất, thì chúng ta đang nói tới khoảng cách từ hòn đá tới tâm Trái đất 
hay khoảng cách từ hòn đá tới bề mặt Trái đất ? 

Trả lời: Nó không thành vấn đề. Vấn đề là sự biến thiên khoảng cách, ∆y, không phải y. Đo 
từ tâm của Trái đất hay bề mặt của nó là hai cách lựa chọn hợp lí như nhau cho một điểm 
tham chiếu để xác định PE tuyệt đối. 

Hỏi: Vật nào có PE, hòn đá hay Trái đất ? 

Trả lời: Chúng ta có thể gọi cho gọn là PE của hòn đá, nhưng về mặt kĩ thuật thì PE là mối 
quan hệ giữa hòn đá và Trái đất, và chúng ta phải nói Trái đất và hòn đá cùng với nhau có 
PE. 

Hỏi: Kết quả này có gì khác biệt đối với một lực không phải lực hấp dẫn ? 

Trả lời: Chẳng có gì khác. Kết quả được suy ra dưới giả sử một lực không đổi, nhưng kết quả 
sẽ vẫn hợp lí đối với bất kì tình huống nào trong đó hai vật tương tác thông qua một lực 
không đổi. Tuy nhiên, hấp dẫn là trường hợp đặc biệt, trong đó lực hấp dẫn tác dụng lên một 
vật gần như không đổi dưới những điều kiện bình thường. Lực từ giữa một nam châm và một 
tủ lạnh, mặt khác, thay đổi rất nhiều theo khoảng cách. Cơ sở toán học có hơi phức tạp hơn 
đối với một lực biến đổi, nhưng các khái niệm là không đổi. 

Hỏi: Giả sử một cái bút chì nằm cân bằng trên đầu nhọn của nó và sau đó đổ nhào xuống. Cái 
bút chì vừa thay đổi độ cao của nó vừa quay, nên sự biến thiên độ cao khác nhau đối với 
những phần khác nhau của vật. Phần dưới của cái bút chì chẳng mất độ cao của nó chút nào. 
Bạn giải thích như thế nào tình huống này ? 

Trả lời: Triết lí chung của năng lượng là năng lượng của một vật được tính bằng cách cộng 
năng lượng của tất cả các phần của nó. Vì thế, bạn có thể cộng các độ biến thiên thế năng của 
tất cả các phần nhỏ của cái bút chì để tìm tổng độ biến thiên thế năng. May thay, có một cách 
đơn giản hơn! Xuất phát từ phương trình thế năng hấp dẫn sử dụng định luật II Newton, viết 
cho gia tốc của khối tâm của vật (tức là điểm cân bằng của nó). Nếu bạn chỉ định nghĩa ∆y là 
độ biến thiên độ cao của khối tâm, thì mọi thứ thật đơn giản. Một cái bánh xe Ferris khổng lồ 
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có thể quay mà không phải đưa vào hay lấy ra bất kì PE nào, vì khối tâm của nó vẫn ở độ cao 
không đổi. 

☺ Một quả bóng ném thẳng đứng lên trên khi chạm đất có vận tốc bằng như một quả bóng ném thẳng 
xuống dưới ở cùng tốc độ. Hỏi điều này có thể giải thích như thế nào bằng khái niệm thế năng ? [xem 
trang 136] 

☺ A. Bạn ném một quả cầu thép lên trong không khí. Bạn có thể chứng minh như thế nào dựa trên sự 
bảo toàn năng lượng rằng nó có cùng vận tốc đó khi nó rơi trở xuống vào tay bạn ? Còn nếu bạn ném 
một cái lông chim lên thì sao – có phải năng lượng không được bảo toàn trong trường hợp này ? 

2.3 Tất cả năng lượng là thế năng hoặc động năng 
 Theo cách giống như chúng ta đã tìm thấy sự biến thiên nhiệt độ thật ra chỉ là sự biến 
thiên động năng ở cấp độ nguyên tử, bây giờ chúng ta tìm thấy mỗi dạng năng lượng khác 
hóa ra là một dạng thế năng. Đun sôi, chẳng hạn, nghĩa là làm bật một số nguyên tử (hay 
phân tử) ra khỏi chất lỏng và đi vào không gian phía trên, ở đấy chúng cấu thành nên một 
chất hơi. Có một lực hút cuối cùng về cơ bản giữa bất kì hai nguyên tử nào ở gần nhau, đó là 
nguyên nhân vì sao vật chất luôn luôn có xu hướng gói chặt lại ở trạng thái rắn hoặc trạng 
thái lỏng trừ khi chúng ta cung cấp đủ thế năng để kéo nó vào một chất khí. Điều này giải 
thích tại sao nước ngừng nóng lên khi nó đạt tới điểm sôi: năng lượng do lò nung của bạn 
bơm vào nước bắt đầu chuyển hóa thành thế năng thay vì động năng. 

 Như chỉ rõ trong hình e, mỗi dạng dự trữ của năng 
lượng mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày hóa ra 
là một dạng của thế năng ở cấp độ nguyên tử. Lực giữa 
các nguyên tử về bản chất là lực điện và lực từ, cho nên 
đây thật ra là thế năng điện và thế năng từ. 

 Cho dù chúng ta muốn bao gộp cả các phản ứng 
hạt nhân vào trong bức tranh, thì hóa ra vẫn chỉ có bốn 
loại cơ bản của năng lượng: 

động năng (bao gồm cả nhiệt) 

thế năng hấp dẫn 

thế năng điện và thế năng từ 

thế năng hạt nhân 

 Các học trò ranh mãnh thường hỏi tôi làm thế nào 
ánh sáng lắp vừa trong bức tranh này. Đây là một câu hỏi 
rất hay, và thật ra nó có thể được diễn đạt là một câu hỏi 
cơ bản đã đưa đến thuyết tương đối đặc biệt của Einstein 
cũng như bức tranh lượng tử hiện đại của tự nhiên. Vì 
đây là chủ đề của các quyển 4, 5 và 6 của bộ sách này, 
cho nên ở đây chúng ta phải tạm bằng lòng với một nửa 
câu trả lời thôi. Về cơ bản, chúng ta có thể nghĩ năng 
lượng ánh sáng là một dạng động năng, nhưng động năng 
đó không cho bởi phương trình (1/2)mv2 mà bởi một số 
phương trình khác. (Chúng ta biết rằng (1/2)mv2 sẽ không 
có ý nghĩa, vì ánh sáng không có khối lượng, và hơn nữa, 

 

e/ Tất cả những sự biến đổi năng lượng 
này hóa ra ở cấp độ nguyên tử là những 
sự biến đổi thế năng do sự thay đổi 
khoảng cách giữa các nguyên tử. 
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chùm ánh sáng năng lượng cao không khác biệt gì về tốc 
độ với chùm ánh sáng năng lượng thấp) 

 

☺ A. Quay trở lại những hình ảnh ở đầu chương, làm thế 
nào tất cả các dạng năng lượng này lắp vừa vào danh sách 
thu gọn vừa cho ở trên ? 

 

 

 

f/ Hình này trông giống như những hình trước, nhưng ở cấp 
độ nhỏ hơn một triệu lần. Các quả cầu nhỏ là các neutron và 
proton cấu thành nên hạt nhân nhỏ xíu nằm tại tâm của 
nguyên tử uranium. Khi hạt nhân phân tách (phân hạch), sự 
biến thiên thế năng một phần là thế năng điện và một phần 
là do sự biến đổi thế năng từ phía lực giữ hạt nhân nguyên 
tử lại với nhau (gọi là lực hạt nhân mạnh). 

 

 

 

 



Bài giảng Các định luật bảo toàn | Benjamin Crowell 29 

 

 

Tóm tắt chương 2 

Từ khóa chọn lọc 

thế năng ……………….. năng lượng có cùng với khoảng cách giữa các vật tương 
tác thông qua một lực không tiếp xúc 

Kí hiệu 

PE  ……………………. thế năng 

Thuật ngữ và kí hiệu khác 

U hoặc V ……………… các kí hiệu sử dụng cho thế năng trong tài liệu khoa học 
và trong đa số sách giáo khoa tiến bộ 

Tóm tắt 

 Về mặt lịch sử, khái niệm năng lượng chỉ được phát minh ra để bao gộp một vài hiện 
tượng, nhưng sau này nó càng ngày càng được khái quát hóa để áp dụng cho những tình 
huống mới, ví dụ như các phản ứng hạt nhân. Quá trình khái quát hóa này mang lại một danh 
sách dài phiền phức của các loại năng lượng, mỗi loại biểu hiện rõ ràng theo quy luật riêng 
của nó. 

 Bước đầu tiên trong việc đơn giản hóa bức tranh trên đã đến cùng với nhận thức rằng 
nhiệt là một dạng chuyển động ngẫu nhiên ở cấp độ nguyên tử, tức là nhiệt chẳng gì hơn là 
động năng của các nguyên tử. 

 Một sự đơn giản hóa thứ hai và còn lớn hơn nữa thu được với nhận thức rằng tất cả 
các dạng hình như bí ẩn khác của năng lượng thật ra phải liên quan đến sự thay đổi khoảng 
cách giữa các nguyên tử (hay các quá trình tương tự trong hạt nhân). Loại năng lượng này, 
liên quan đến khoảng cách giữa các vật tương tác thông qua một lực, vì thế có tầm quan 
trọng to lớn. Chúng ta gọi nó là thế năng. 

 Đa số những ý niệm quan trọng về thế năng có thể hiểu được bằng cách nghiên cứu 
thí dụ thế năng hấp dẫn. Độ biến thiên thế năng hấp dẫn của một vật được cho bởi 

∆PEhd = - Fhd∆y [nếu Fhd không đổi, tức là tất cả chuyển động ở gần bề mặt Trái đất] 

 Điều quan trọng nhất để hiểu về thế năng là không có phương pháp nào rõ ràng để 
định nghĩa nó theo ý nghĩa tuyệt đối. Điều duy nhất mà mọi người có thể thống nhất với nhau 
là có bao nhiêu thế năng đã biến đổi từ một thời khắc trong thời gian đến một số thời khắc 
khác sau đó trong thời gian. 
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Bài tập 
 1. Thế năng hấp dẫn có bao giờ âm không ? Lưu ý rằng câu hỏi nói tới PE, chứ không 
phải ∆PE, cho nên bạn phải nghĩ tới cách chọn một mốc quy chiếu để trả lời. 

 2. Một quả bóng lăn lên một con dốc, lượn qua, và lăn trở xuống. Lúc nào nó có thế 
năng hấp dẫn lớn nhất ? Lúc nào thì động năng lớn nhất ? 

 3. (a) Bạn thả một thanh nam châm lên mặt bàn ở gần một mẩu sắt lớn, và thanh nam 
châm nhảy qua bàn tiến về phía sắt. Hỏi thế năng từ tăng hay giảm ? Hãy giải thích. 

 (b) Giả sử thay vì vậy bạn có hai thanh nam châm đẩy nhau. Bạn cho chúng một cái 
đẩy ban đầu về phía nhau, nên chúng giảm tốc trong khi tiến lai gần nhau. Hỏi thế năng từ 
tăng hay giảm ? Hãy giải thích. 

 4. Gọi Eb là năng lượng cần thiết để đun sôi 1 kg nước. (a) Hãy tìm phương trình cho 
độ cao tối thiểu mà từ đó một xô nước phải rơi nếu như năng lượng giải phóng lúc va chạm 
làm bốc hơi nó. Giả sử toàn bộ nhiệt đi vào trong nước, không đi vào bụi mà nó chạm trúng, 
và bỏ qua phần năng lượng tương đối nhỏ cần để đun sôi nước từ nhiệt độ phòng lên 100oC. 
[Kiểm tra bằng số, không cảm tính: Thay Eb = 2,3 MJ/kg sẽ cho kết quả 230 km] 

 (b) Chứng tỏ rằng các đơn vị của đáp án của bạn trong câu a là phù hợp dựa trên đơn 
vị đã cho của Eb. 

 5. Một con châu chấu có khối lượng 110 mg rơi từ trạng thái nghỉ từ độ cao 310 cm. 
Trên đường rơi xuống, nó tiêu hao hết 1,1 mJ nhiệt do ma sát không khí. Hỏi tốc độ của nó, 
theo m/s, khi chạm đất bằng bao nhiêu ? 

 6. Một người đi xe đạp thả xuống một con dốc độ cao h và sau đó đi qua một đường 
vòng tròn bán kính r. Hỏi giá trị nhỏ nhất của h bằng bao nhiêu để cho người đi xe đạp hoàn 
tất đoạn đường vòng mà không rơi xuống ? (Bỏ qua động năng của các bánh xe đang quay) 

 7. Một người trượt ván bắt đầu ở trạng thái gần như nghỉ trên đỉnh 
của một ống trụ khổng lồ, và bắt đầu lăn xuống mặt bên của nó. (Nếu anh ta 
bắt đầu đúng ở trạng thái nghỉ và chính xác tại trên đỉnh, thì anh ta sẽ không 
bao giờ trượt được!) Hãy chứng tỏ rằng ván trượt của anh ta mất tiếp xúc với 
ống trụ sau khi anh ta rơi hết độ cao bằng một phần ba bán kính của ống. 

 8. (a) Một vành tròn khối lượng m và bán kính r quay giống như bánh 
xe trong khi tâm của nó vẫn đứng yên. Chu kì của nó (thời gian cần thiết cho 
một vòng quay) là T. Chứng minh rằng động năng của nó bằng 2π2mr2/T2. 

 (b) Nếu cái vành đó lăn sao cho tâm của nó chuyển động ở vận tốc v, 
thì động năng của nó bằng (1/2)mv2, cộng với phần động năng tìm được 
trong câu a của bài toán này. Chứng tỏ rằng cái vành lăn xuống một mặt 
phẳng nghiêng với một nửa gia tốc mà một khối vật trượt không ma sát sẽ có. 

 9. Học trò thường dễ hay nghĩ thế năng và động năng như thể chúng luôn luôn liên hệ 
với nhau, giống như âm với dương. Để cho thấy điều này không đúng, hãy cho các thí dụ về 
những tình huống vật lí, trong đó (a) PE bị chuyển hóa thành một dạng khác của PE, và (b) 
KE bị chuyển hóa thành một dạng khác của KE. 
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 10. Ngài Kelvin, một nhà vật lí, từng kể câu chuyện ông đã gặp James Joule như thế 
nào khi Joule đang đi nghỉ tuần trăng mật của ông ta. Khi ông đi nghỉ, Joule cùng với vợ ông 
dừng lại ở những thác nước khác nhau, và đo sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần trên của thác 
và nước dưới chân thác. (a) Thật bất ngờ với đa số mọi người là nhiệt độ có tăng lên. Tại sao 
lại có một kết quả như thế, và tại sao Joule lại thận trọng như thế ? Điều này liên quan như 
thế nào với khái niệm năng lượng, với nó ông là nhà phát minh chủ yếu ? (b) Hỏi nhiệt độ 
chênh lệch bao nhiêu giữa trên đỉnh và dưới đáy của một thác nước 50 m ? (c) Bạn phải giả 
sử những gì để tính toán đáp án của bạn ở phần b ? Trong thực tế, sự biến thiên nhiệt độ là 
nhiều hơn hay ít hơn cái bạn đã tính ? 

 11. Hãy đưa ra một ước tính bậc độ lớn của năng lượng có mặt bởi sự mất năng lượng 
hấp dẫn của nước rơi xuống thác Niagara. Nếu nhà máy thủy điện dưới chân thác có thể biến 
đổi 100% năng lượng này thành năng lượng điện, thì đại thể có bao nhiêu hộ gia đình được 
cấp điện? 

 12. Khi bạn mua một quả khí cầu chứa đầy helium, người bán hàng phải bơm nó từ 
một bình kim loại lớn chứa chất khí nén. Helium bên trong bình có năng lượng, như có thể 
chứng minh chẳng hạn bằng cách xả một chút nó vào không khí: bạn nghe một tiếng xì và 
năng lượng âm thanh phải có nguồn gốc từ đâu đó. Tổng phần năng lượng trong bình là rất 
lớn, và nếu van tình cờ hỏng hay vỡ, thì bình khí có thể hành xử giống như một quả bom 
hoặc tên lửa. 

 Giả sử công ti sản suất đưa chất khí vào trong bình chuẩn bị bình A với phân nửa 
lượng bình thường của helium nguyên chất, và bình B với lượng bình thường. Bình B có 
năng lượng nhiều gấp đôi, và tuy thế nhiệt độ của hai bình là như nhau. Hãy giải thích, ở cấp 
độ nguyên tử, dạng năng lượng nào có liên quan, và tại sao bình B có năng lượng nhiều gấp 
đôi. 

 13. Ở một nhiệt độ cho trước, động năng trung bình trên mỗi phân tử là một giá trị ổn 
định, cho nên chẳng hạn trong không khí, các phân tử oxygen nặng hơn chuyển động về 
trung bình chậm hơn so với các phân tử nitrogen. Tỉ số khối lượng của các phân tử oxygen và 
nitrogen là 16 trên 14. Bây giờ giả sử có một cái bình bên trong chứa một ít không khí bị bao 
quanh bởi một chân không, và cái bình có một lỗ nhỏ bên trong nó, cho phép không khí từ từ 
rò rỉ ra ngoài. Các phân tử đang bị dội ra xung quanh một cách ngẫu nhiên, nên một phân tử 
cho trước sẽ phải “thử” nhiều lần trước khi nó đủ may mắn để chui thẳng qua lỗ. Hỏi các 
phân tử nitrogen thoát ra có vận tốc nhanh hơn bao nhiêu lần ? 

 14. Hãy giải thích theo sự bảo toàn năng lượng tại sao sự đổ mồ hôi làm mát cơ thể 
bạn, cho dù là mồ hôi ở nhiệt độ bằng nhiệt độ của cơ thể bạn. Hãy mô tả các dạng năng 
lượng có liên quan trong sự chuyển hóa năng lượng này. Tại sao bạn không nhận được cảm 
giác mát tương tự như vậy nếu bạn lau mồ hôi với một cái khăn ? Gợi ý: Mồ hôi đang bay 
hơi. 
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Chương 3 

Công: Sự truyền cơ năng 
 

3.1 Công: Sự truyền cơ năng 

Khái niệm công 

 Khối lượng chứa trong một hệ kín là một đại lượng được bảo toàn, nhưng nếu như hệ 
không kín, chúng ta cũng sẽ có những cách đo phần khối lượng đưa vào hay lấy ra. Công ti 
cấp nước làm việc này với một cái đồng hồ ghi lại lượng nước bạn sử dụng. 

 Tương tự, chúng ta thường có một hệ không kín, và sẽ muốn biết có bao nhiêu năng 
lượng đi vào hay đi ra. Tuy nhiên, năng lượng không phải là một chất cụ thể giống như nước, 
nên sự truyền năng lượng không thể đo với cùng loại đồng hồ đó. Vậy làm thế nào chúng ta 
có thể nói, chẳng hạn, bao nhiêu năng lượng có ích mà một cái máy kéo có thể “lấy ra” từ 
một bình chứa khí ? 
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 Định luật bảo toàn năng lượng bảo đảm rằng toàn bộ hóa năng trong xăng dầu sẽ xuất 
hiện trở lại ở một số dạng, nhưng không nhất thiết ở một dạng có ích cho việc làm đồng áng. 
Các máy kéo, như xe hơi, cực kì không hiệu quả, và thường thì 90% năng lượng mà chúng 
tiêu thụ chuyển hóa trực tiếp thành nhiệt, nó được mang ra bởi khí thải và không khí thổi qua 
trên bộ tản nhiệt. Chúng ta muốn phân biệt năng lượng biến thẳng thành nhiệt với năng lượng 
đóng vai trò gia tốc cho toa xe hay cày xới đồng ruộng, cho nên chúng ta định nghĩa một ý 
nghĩa kĩ thuật của từ “công” bình thường để thể hiện sự khác biệt: 

định nghĩa công 

Công là phần năng lượng truyền vào hay lấy ra 
khỏi một hệ, không tính đến năng lượng 
chuyển hóa bởi sự dẫn nhiệt. 

☺ Dựa trên định nghĩa này, thì công là vec-tơ hay là vô 
hướng ? Đơn vị của nó là gì ? [xem trang 136] 

Sự dẫn nhiệt được phân biệt với sự làm nóng 
bởi ma sát. Khi một món khoai tây nóng làm nóng tay 
bạn bởi sự dẫn nhiệt, thì sự truyền năng lượng xảy ra 
mà không cần bất cứ lực nào, nhưng khi ma sát làm 
nóng giày hãm phanh của bạn, thì có một lực tác dụng. 
Sự truyền năng lượng có và không có lực tham gia 
được đo bằng những phương pháp hoàn toàn khác 
nhau, cho nên chúng ta muốn bao gồm sự truyền nhiệt 
bởi sự làm nóng do ma sát dưới định nghĩa công, 
nhưng không tính đến sự truyền nhiệt bởi sự dẫn. Định 
nghĩa công, vì thế, có thể phát biểu lại là phần năng 
lượng được truyền bởi các lực. 

Tính công là lực nhân với khoảng cách  

 Các ví dụ trong hình b-d cho thấy có nhiều 
cách khác nhau trong đó năng lượng có thể truyền. 
Dẫu vậy, tất cả những ví dụ này có hai điểm chung: 

1. Có một lực tham gia. 

2. Máy kéo đi được một quãng đường nào đó khi nó 
thực hiện công. 

 Trong hình b, sự tăng độ cao của vật nặng, ∆y, 
bằng với quãng đường máy kéo đi được, chúng ta gọi 
nó là d. Để cho đơn giản, chúng ta nói tới trường hợp 
trong đó chiếc máy kéo nâng vật nặng lên ở tốc độ 
không đổi, cho nên không có sự biến đổi động năng 
của vật nặng, và chúng ta giả sử có ma sát không đáng 
kể ở ròng rọc, sao cho lực do máy kéo tác dụng lên sợi 
dây bằng với lực hướng lên trên của sợi dây tác dụng 
lên vật nặng. Theo định luật I Newton, những lực này 
còn bằng nhau về độ lớn với lực hấp dẫn của Trái đất 

 

a/ Công là một sự truyền năng lượng  

 

b/ Chiếc máy kéo nâng vật nặng qua cái 
ròng rọc, làm tăng thế năng hấp dẫn của 
nó. 

 

c/ Chiếc máy kéo gia tốc toa xe, làm tăng 
động năng của nó. 
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tác dụng lên vật nặng. Sự tăng thế năng của vật nặng 
được cho bởi F∆y, nên công do máy kéo thực hiện lên 
vật nặng bằng Fd, tích của lực và quãng đường đã đi: 

W = Fd 

 Trong ví dụ c, lực của máy kéo tác dụng lên toa 
xe làm gia tốc nó, tăng động năng của nó. Nếu các lực 
ma sát tác dụng lên toa xe là không đáng kể, thì sự 
tăng động năng của toa xe có thể tìm được bằng cách 
vận dụng đại số giống như đã sử dụng ở mục 2.2 để 
tìm thế năng do hấp dẫn. Giống hệt như ví dụ b, chúng 
ta có 

W = Fd 

 Phương trình này có luôn cho câu trả lời hợp lí 
không ? Vâng, phần nào thôi. Trong ví dụ d, có hai đại 
lượng của công mà bạn có thể muốn tính: công do máy 
kéo thực hiện trên lưỡi cày và công do lưỡi cày thực 
hiện trên đất. Hai đại lượng này không thể cùng bằng 
Fd. Đa phần năng lượng truyền qua dây cáp biến thành 
nhiệt do ma sát của lưỡi cày và đất đá. Công do lưỡi 
cày thực hiện trên đất nhỏ hơn công do máy kéo thực 
hiện trên lưỡi cày một lượng bằng với nhiệt hấp thụ 
bởi lưỡi cày. Thành ra đại lượng W = Fd  cho công 
thực hiện bởi máy kéo, không phải công thực hiện bởi 
lưỡi cày. Vậy làm thế nào bạn biết được khi nào thì 
phương trình này vận dụng được và khi nào thì không 
? Câu trả lời có phần phức tạp được hoãn lại cho đến 
mục 3.6. Cho đến phần đó, chúng ta sẽ tự hạn chế 
mình với những ví dụ trong đó W = Fd  cho câu trả lời 
đúng; về cơ bản thì lí do nhập nhằng là khi một bề mặt 
trượt trên một bề mặt khác, thì d có thể khó xác định, 
vì hai bề mặt đi được những quãng đường khác nhau. 

 

d/Chiếc máy kéo kéo một lưỡi cày. Năng 
lượng bị tiêu hao ở sự nóng lên do ma sát 
của lưỡi cày và bụi đất, và ở sự cày vỡ các 
cục đất và nâng đất lên trên mặt luống cày. 

e/ Cầu thủ bóng chày đưa 
năng lượng vào quả bóng, 
nên anh ta thực hiện công 
trên nó. Để thực hiện lượng 
công lớn nhất có thể có, 
anh ta tác dụng lực lớn nhất 
có thể trên quãng đường 
lớn nhất có thể. 

 Chúng ta cũng đã sử dụng các ví dụ trong đó lực cùng hướng với chuyển động, và lực 
là không đổi. (Nếu như lực không phải không đổi, thì chúng ta sẽ phải biểu diễn nó với một 
hàm, không phải một kí hiệu đại diện cho một con số). Tóm lại, chúng ta có: 

quy tắc tính công (kiểu đơn giản nhất) 
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Công thực hiện bởi một lực có thể tính là 

W = Fd 

nếu lực không đổi và cùng hướng với chuyển động. Một số nhập nhằng có mặt trong 
các trường hợp như ma sát động. 

Ví dụ 1. Công cơ học thực hiện trong một trận động đất 

Năm 1998, các nhà địa chất đã phát hiện ra một bằng chứng cho 
một trận động đất lớn thời tiền sử ở Pasadena, cách nay 10.000 đến 
15.000 năm. Họ tìm thấy hai phía của vết đứt gãy dịch chuyển 6,7 
m tương đối so với nhau, và đã ước tính lực giữa chúng là 1,3 x 
1017 N. Hỏi có bao nhiêu năng lượng được giải phóng ? 

� Nhân lực với quãng đường cho kết quả 9 x 1017 J. Để so sánh, 
trận động đất Northridge năm 1994, làm thiệt mạng 57 người và 
tổn thất 40 tỉ đô la, giải phóng năng lượng ít hơn 22 lần. 

 

f/ Ví dụ 1 

Các máy móc có thể làm tăng lực, nhưng không tăng công 

 Hình g cho thấy một cách bố trí ròng rọc làm gấp ðôi lực do máy kéo cung cấp (xem 
tập 1, mục 5.6). Lực cãng ở sợi dây bên trái là bằng nhau suốt chiều dài dây, giả sử ma sát 
không ðáng kể, nên có hai lực kéo ròng rọc sang bên trái, mỗi lực bằng với lực ban đầu do 
máy kéo tác dụng lên sợi dây. Lực gấp đôi này được truyền qua sợi dây bên phải đến gốc 
cây. 

g/ Ròng rọc làm tăng gấp đôi 
lực do máy kéo có thể tác 
dụng lên gốc cây. 

 

 Có vẻ như cơ cấu này cũng làm tăng gấp đôi công thực hiện bởi chiếc máy kéo, 
nhưng hãy xem lại. Khi chiếc máy kéo chuyển động về phía trước 2 m, thì 1 m dây đã quay 
qua ròng rọc, và ròng rọc di chuyển sang trái 1 m. Mặc dù ròng rọc tác dụng lực gấp đôi lên 
gốc cây, nhưng ròng rọc và gốc cây chỉ di chuyển một nửa chặng đường, nên công thực hiện 
trên gốc cây không lớn hơn công sẽ thực hiện mà không có ròng rọc. 

 Điều tương tự đúng cho bất kì cơ cấu cơ học nào làm tăng hay giảm lực, ví dụ như 
các bánh răng trên bộ líp nhiều tầng của xe đạp. Bạn không thể lấy ra nhiều công hơn công 
bạn đưa vào, vì như thế sẽ vi phạm sự bảo toàn năng lượng. Nếu bạn chuyển các bánh răng 
sao cho lực của nó tác dụng lên pedal tăng lên, thì kết quả là bạn sẽ phải đạp pedal quay 
nhiều vòng hơn. 

Không có công thực hiện khi không có chuyển động  

 Đa số học sinh cảm thấy vô lí khi được bảo rằng nếu họ đứng yên và ôm một bao xi 
măng nặng, thì họ không thực hiện công lên bao xi măng. Cho dù là về mặt toán học thì W = 
Fd cho kết quả zero khi d = 0, nhưng nó dường như vi phạm cảm giác chung. Bạn nhất định 
sẽ trở nên mệt mỏi! Lời giải thật đơn giản. Các nhà vật lí tiếp tục sử dụng từ “công” thông 
dụng và cho nó một ý nghĩa kĩ thuật mới, đó là sự truyền năng lượng. Năng lượng của bao xi 
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măng không thay đổi, và đó là cái các nhà vật lí hiểu khi nói không có công thực hiện trên 
bao xi măng. 

 Có một sự truyền năng lượng, nhưng nó đang xảy ra hoàn toàn bên trong các cơ của 
riêng bạn, nó đang biến đổi hóa năng thành nhiệt. Về mặt sinh lí học, một cơ của con người 
không giống như một cành cây, nó có thể chịu được một sức nặng vô hạn mà không tiêu hao 
năng lượng. Mỗi sự co lại của tế bào cơ phát sinh bởi vô số cỗ máy phân tử nhỏ xíu, nó 
chuyển sang chống đỡ sức căng. Khi một phân tử nhất định đi vào hay ra khỏi nhiệm vụ, nó 
chuyển động, và vì nó chuyển động trong khi đang tác dụng lực, cho nên nó đang thực hiện 
công. Có công thực hiện, nhưng nó là công thực hiện bởi một phân tử trong mỗi tế bào cơ lên 
nhau. 

Công dương và công âm 

 Khi vật A truyền năng lượng sang vật B, chúng ta nói 
A thực hiện công dương trên B. B được cho là thực hiện 
công âm lên A. Nói cách khác, một cỗ máy như máy kéo 
được xác định là đang thực hiện công dương. Việc sử dụng 
các dấu cộng và trừ này liên quan trong một phương pháp 
hợp lí và chắc chắn với việc sử dụng chúng trong việc chỉ rõ 
hướng của lực và chuyển động trong không gian một chiều. 
Trong hình h, giả sử chúng ta chọn một hệ tọa độ với trục x 
hướng sang phải. Khi đó lực do lò xo tác dụng lên quả cầu 
luôn luôn là một số dương. Tuy nhiên, chuyển động của quả 
cầu thay đổi hướng. Kí hiệu d thật ra chỉ là một dạng viết gọn 
cho đại lượng quen thuộc ∆x, có các dấu cộng và trừ để chỉ 
hướng. 

 Trong khi quả cầu chuyển động sang bên trái, chúng 
ta sử dụng d< 0 để biểu diễn hướng chuyển động của nó, và 
công thực hiện bởi lò xo, Fd, thành ra âm. Điều này cho thấy 
lò xo đang lấy động năng ra khỏi quả cầu, và dự trữ nó ở 
dạng thế năng riêng của nó. 

 Khi quả cầu gia tốc trở lại sang bên phải, nó có d> 0, 
Fd là dương, và lò xo thực hiện công dương trên quả cầu. 
Thế năng được truyền ra khỏi lò xo và đưa nó vào quả cầu ở 
dạng động năng. 

 

 

h/ Hễ khi nào năng lượng được 
truyền ra khỏi lò xo, thì lượng bằng 
như vậy phải được truyền sang quả 
cầu, và ngược lại. Khi lò xo nén 
lại, quả cầu thực hiện công dương 
trên lò xo (lấy ra KE của nó và 
truyền năng lượng vào lò xo dạng 
PE), và khi lò xo giãn quả cầu đang 
thực hiện công âm (lấy năng lượng 
ra). 

 Tóm lại: 

 quy tắc tính công (kể cả trường hợp công âm) 

 Công thực hiện bởi một lực có thể tính như sau 

W = Fd 

nếu lực là không đổi và cùng phương với chuyển động. Đại lượng d được hiểu là kí hiệu cho 
∆x, nghĩa là các dấu dương và âm được dùng để chỉ hướng của chuyển động. Một số nhập 
nhằng sẽ xuất hiện trong trường hợp có ma sát động. 
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☺ Trong hình h, công do quả cầu thực hiện lên lò xo bằng bao nhiêu ? [xem trang 136] 

 Có nhiều ví dụ trong đó sự truyền năng lượng ra khỏi một vật triệt tiêu với sự truyền 
năng lượng đi vào. Khi chiếc máy kéo kéo lưỡi cày với sợi dây, thì sợi dây thực hiện công 
âm trên máy kéo và công dương trên lưỡi cày. Công toàn phần thực hiện bởi sợi dây là zero, 
nó có ý nghĩa, vì nó không thay đổi năng lượng của nó. 

 Có lẽ như tay bạn thực hiện công âm khi hạ bao xi măng xuống, nhưng xi măng thật 
ra không truyền năng lượng vào cơ thể bạn. Nếu cơ thể bạn dự trữ thế năng kiểu như cái lò 
xo bị nén, thì bạn sẽ có thể nâng hoặc hạ một vật nặng suốt cả ngày, tái sử dụng lại năng 
lượng cũ. Bao xi măng thật sự truyền năng lượng vào cơ thể bạn, nhưng cơ thể bạn chứa nó ở 
dạng nhiệt, không phải dạng thế năng. Lực căng trong cơ điều khiển tốc độ của chuyển động 
cũng mang lại sự biến đổi hóa năng thành nhiệt, vì những lí do vật lí tương tự đã trình bày ở 
phần trước trong trường hợp bạn chỉ đứng giữ bao xi măng. 

 Một trong những tiện lợi của xe điện so với xe 
chạy xăng là người ta dễ dàng đưa năng lượng vào trong 
pin cũng như lấy nó ra. Khi bạn đặt chân lên bộ phanh 
trong một chiếc xe hơi, thì má phanh thực hiện công âm 
lên phần còn lại của xe. Động năng của xe được truyền 
qua phanh và chứa trong má phanh ở dạng nhiệt. Năng 
lượng đó không thể nào lấy lại được. Tuy nhiên, xe điện 
được thiết kế để sử dụng sự phanh phục hồi. Các bộ 
phanh không sử dụng ma sát nào cả. Chúng thuộc về 
điện, và khi bạn đặt chân lên phanh, công âm thực hiện 
bởi bộ phanh nghĩa là chúng nhận năng lượng và đưa nó 
vào trong pin để sử dụng sau này. Đây là một trong 
những nguyên do vì sao xe điện tốt cho môi trường hơn 
nhiều so với xe hơi, cho dù là nguồn gốc cuối cùng của 
năng lượng điện có thể là sự đốt cháy xăng dầu ở nhà 
máy của công ti điện. Xe điện sử dụng lại năng lượng đó 
mãi mãi, và chỉ tiêu hao nhiệt do ma sát không khí và sự 
cản trở quay, không do sự phanh (Nhà máy của công ti 
điện cũng có thể được trang bị các thiết bị giảm độc đắt 
tiền sẽ làm tăng thêm chi phí hay cồng kềnh thêm cho 
một chiếc xe khách). 

 
i/ Do lực ngược hướng so với chuyển 
động, nên má phanh thực hiện công âm 
lên trên trống, tức là nhận năng lượng ở 
nó dưới dạng nhiệt. 

☺ A. Ngoài sự có mặt của một lực, còn có những yếu tố nào khác phân biệt được các quá trình nóng 
do ma sát và dẫn nhiệt ? 

B. Hãy bình luận phát biểu không đúng sau đây: “Một lực không thực hiện bất kì công nào trừ khi nó 
làm cho vật di chuyển”. 

C. Để dừng xe, ban đầu bạn phải có thời gian để tác động, và sau đó một chút thời gian cho chiếc xe 
chậm dần. Cả hai thời gian này đều góp vào quãng đường bạn sẽ đi trước khi bạn có thể dừng lại. Hình 
bên dưới cho thấy quãng đường dừng lại trung bình tăng như thế nào theo tốc độ. Do quãng đường 
dừng lại tăng càng lúc càng nhanh khi bạn chạy nhanh hơn, nên quy tắc một chiều dài xe trên mỗi 10 
dặm/giờ tốc độ không đủ bảo toàn ở những tốc độ cao. Theo thuật ngữ công và năng lượng, thì đâu là 
nguyên nhân cho sự tăng nhanh hơn ở những tốc độ cao ? 
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j/ Câu hỏi C 

3.2 Công trong không gian ba chiều 

Một lực vuông góc với chuyển động không thực hiện công 

 Giả sử công được thực hiện để thay đổi động năng 
của một vật. Một lực cùng hướng với chuyển động sẽ làm 
nó tăng tốc, và một lực ngược hướng sẽ làm nó chậm lại. 
Như chúng ta đã thấy, điều này có thể mô tả là thực hiện 
công dương hay thực hiện công âm lên trên vật. Tất cả các 
ví dụ đã trình bày tính cho đến đây đều thuộc về chuyển 
động trong không gian một chiều, nhưng trong không gian 
ba chiều, lực có thể hợp một góc θ so với hướng của 
chuyển động. 

 Còn nếu lực vuông góc với hướng chuyển động thì 
sao ? Chúng ta đã thấy rằng một lực vuông góc với chuyển 
động mang lại một chuyển động tròn ở tốc độ không đổi. 
Động năng không thay đổi, và chúng ta kết luận rằng 
không có công được thực hiện khi lực vuông góc với 
chuyển động. 

 Từ trước đến nay, chúng ta đã lí giải về trường hợp 
một lực tác dụng lên một vật, và chỉ làm thay đổi động 
năng của nó. Tuy nhiên, kết quả đó đúng cho trường hợp 
khái quát hơn. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng một quả bóng 
khúc côn cầu đang trượt trên băng. Băng tác dụng một lực 
pháp tuyến hướng lên trên, nhưng không truyền năng lượng 
vào hay lấy năng lượng ra khỏi quả bóng. 

Lực tác dụng ở những góc khác 

 Giả sử một lực hợp một góc nào đó so với hướng 
chuyển động, ví dụ θ = 45o. Một lực như thế có thể tách 
thành hai thành phần, một theo hướng chuyển động và một 
vuông góc với nó. Vec-tơ lực bằng tổng vec-tơ của hai 
thành phần của nó, và nguyên tắc cộng vec-tơ của các lực 

 

k/ Một lực có thể thực hiện công 
dương, âm, hoặc bằng không, tùy 
thuộc vào hướng của nó so với 
hướng chuyển động. 

 

l/ Công chỉ được thực hiện bởi thành 
phần lực song song với chuyển động. 
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do đó cho chúng ta biết công thực hiện bởi lực tổng hợp 
không thể nào khác với tổng các công được thực hiện bởi 
chính hai lực thành phần. Vì thành phần vuông góc với 
chuyển động không thực hiện công, nên công thực hiện bởi 
lực phải là 

W = F|||d| [công thực hiện bởi một lực không đổi 

trong đó vec-tơd đơn giản là một kiểu cồng kềnh của kí hiệu ∆r. Kết quả này có thể viết lại 
qua phép biến đổi lượng giác như sau 

W = |F| |d| cos θ  [công thực hiện bởi một lực không đổi] 

 Mặc dù phương trình này có các vec-tơ trong nó, nhưng nó chỉ phụ thuộc vào độ lớn 
của chúng, và độ lớn của một vec-tơ là một vô hướng. Vi thế, công vẫn là một đại lượng vô 
hướng, nó chỉ có ý nghĩa nếu nó được định nghĩa là sự truyền năng lượng. Mười gallon xăng 
có khả năng thực hiện một lượng công cơ học nhất định, và khi bạn rẽ vào trạm xăng dầu bạn 
không phải nói “Đổ đầy cho tôi 10 gallon xăng đi về hướng nam”. 

 Học sinh thường hay hỏi tại sao phương trình này bao hàm một hàm cosin mà không 
là hàm sin, hoặc nó có thể là sin hay không. Trong phép cộng vec-tơ, việc xem xét sin và 
cosin dường như bình đẳng như nhau, vậy tại sao cosin bây giờ lại đặc biệt thế ? Câu trả lời 
là nếu chúng ta sắp mô tả, ví dụ, một vec-tơ vận tốc, chúng ta phải cho cả thành phần song 
song với trục x lẫn thành phần vuông góc với trục x (tức thành phần y). Tuy nhiên, trong khi 
tính công, thành phần lực vuông góc với chuyển động không có liên quan – nó là thay đổi 
hướng của chuyển động mà không làm tăng hay giảm năng lượng của vật mà nó tác dụng. 
Trong ngữ cảnh này, chỉ có thành phần lực song song là đáng quan tâm, cho nên chỉ có cosin 
có mặt. 

 

☺ (a) Công là sự truyền năng lượng. Theo định nghĩa này, 
con ngựa ở trong hình có đang thực hiện công trên lô hàng 
không ? (b) Nếu bạn tính công bằng phương pháp đã mô tả 
trong phần này, thì con ngựa có đang thực hiện công trên lô 
hàng không ? [xem trang 136] 

Ví dụ 2. Đẩy một cái chổi 

Nếu bạn tác dụng một lực 21 N lên một cái chổi đẩy, hợp 
một góc 35o bên dưới phương ngang, và đi trong 5,0 m, thì 
bạn thực hiện công bằng bao nhiêu ? Ý nghĩa vật lí của 
lượng công này là gì ? 

� Sử dụng phương trình thứ hai ở trên, công thực hiện bằng 

(21 N) (5,0 m) (cos 35o) = 86 J 

Dạng năng lượng đã chuyển hóa là nhiệt ở trong sàn nhà và 
lông cứng của cái chổi. Nhiệt này có nguồn gốc từ hóa năng 
dự trữ trong cơ thể bạn (Đa phần lượng calo mà bạn đốt 
cháy bị tiêu hao trực tiếp dưới dạng nhiệt bên trong cơ thể 
bạn thay vì thực hiện công lên cái chổi. 86 J chỉ là phần 
năng lượng truyền qua tay cầm của cái chổi) 

 

 

m/ Ngựa thồ, tranh của WalterE. Bohl 
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Ví dụ 3. Đàn violin 

Khi người nghệ sĩ đàn violin kéo vĩ qua dây đàn, các sợi vĩ vừa tác dụng một lực pháp tuyến vừa tác 
dụng một lực ma sát động lên sợi dây. Lực pháp tuyến vuông góc với hướng chuyển động, và không 
thực hiện công. Tuy nhiên, lực ma sát thì cùng hướng với chuyển động của vĩ, nên nó thực hiện công: 
năng lượng được truyền sang sợi dây, làm cho nó dao động. 

Một cách chơi đàn violin mạnh mẽ hơn là sử dụng những cái kéo dài hơn. Vì W = Fd, nên quãng 
đường lớn hơn mang lại nhiều công hơn 

Cách thứ hai thu được âm thanh to hơn là kéo vĩ mạnh hơn trên sợi dây. Việc này làm tăng lực pháp 
tuyến, và mặc dù lực pháp tuyến tự nó không thực hiện công, nhưng sự tăng lực pháp tuyến có hệ quả 
là tăng lực ma sát, nhờ đó làm tăng W = Fd. 

Người nghệ sĩ violon di chuyển cây vĩ tới lui, và âm thanh được tạo ra trên “vĩ trên” (kéo về phía bên 
trái của người chơi) lẫn “vĩ dưới” (kéo sang phải). Ví dụ, một người có thể chơi một loạt nốt trong một 
sự đan xen giữa các vĩ trên và vĩ dưới. Tuy nhiên, nếu các nốt có độ dài không bằng nhau, thì chuyển 
động hướng lên trên và xuống dưới có xu hướng không bằng nhau, và nếu người chơi không thận 
trọng, cô ta có thể làm trật vĩ ở giữa một nốt! Để giữ cho điều này không xảy ra, người chơi có thể di 
chuyển vĩ nhanh hơn trên những nốt ngắn hơn, nhưng sự tăng thu được ở d sẽ làm cho các nốt ngắn 
nghe to hơn chúng sẽ như vậy. Một người chơi đàn kì cựu sẽ bù lại bằng cách giảm lực kéo. 

3.3 Lực biến đổi  
 Cho đến lúc này, chúng ta chưa hề thực hiện một phép tính thật sự nào của công trong 
trường hợp lực không phải là không đổi. Câu hỏi làm thế nào xem xét những trường hợp như 
thế về mặt toán học tương tự như vấn đề làm thế nào khái quát hóa phương trình (quãng 
đường) = (vận tốc) (thời gian) với trường hợp trong đó vận tốc không phải là hằng số. Ở đó, 
chúng ta nhận thấy sự khái quát hóa hợp lí là tìm diện tích nằm dưới đồ thị của vận tốc theo 
thời gian. Điều tương tự có thể thực hiện với công: 

quy tắc tổng quát cho cách tính công 

Công thực hiện bởi một lực F bằng diện tích nằm 
dưới đường cong của đồ thị F|| theo x. (Một số 
nhập nhằng xuất hiện trong các trường hợp như lực 
ma sát) 

 Các ví dụ trong phần này là những ví dụ trong đó 
lực đang biến thiên, nhưng nó luôn luôn cùng phương với 
chuyển động, nên F tương tự như F||. 

☺ Trong những thí dụ nào sau đây, sẽ hợp lí nếu tính công 
bằng Fd, và trong những trường hợp nào bạn phải sử dụng 
diện tích nằm dưới đồ thị F-x ? 

(a) Một chiếc tàu đánh cá lướt đi với một sự kéo theo tổng 
hợp phía sau nó. 

(b) Một nam châm nhảy dính vào tủ lạnh từ một khoảng cách 
nào đó. 

(c) Lực hấp dẫn của Trái đất thực hiện công lên một con tàu 
vũ trụ ở ngoài không gian. [xem trang 136] 

 Một thí dụ quan trọng và dễ hiểu là tính công thực 
hiện bởi một lò xo tuân theo định luật Hooke, 

 

n/ Lò xo thực hiện công trên chiếc xe 
(Không giống như quả cầu trong mục 
3.1, chiếc xe gắn dính vào lò xo) 
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F ≈ - k (x – x0) 

Dấu trừ vì đây là lực tác dụng bởi lò xo, không phải là lực 
tác dụng lên lò xo để giữ nó ở vị trí này. Nghĩa là, nếu vị 
trí của chiếc xe trong hình n ở bên phải vị trí cân bằng thì 
lò xo kéo nó trở sang trái, và ngược lại. 

 Chúng ta tính công thực hiện khi lò xo ban đầu ở 
vị trí cân bằng và sau đó làm giảm tốc chiếc xe khi xe 
chuyển động sang phải. Công thực hiện bởi lò xo trên 
chiếc xe bằng với trừ diện tích của hình tam giác tô khối, 
vì hình tam giác đó nằm dưới trục x. Diện tích của một 
hình tam giác bằng một nửa đáy của nó nhân với chiều cao 
của nó, nên 

( )20

1

2
W k x x= − −  

Đây là phần động năng bị mất bởi chiếc xe khi lò xo làm 
cho nó chậm lại. 

 Chẳng khó khăn gì việc tính công thực hiện bởi lò 
xo trong trường hợp này vì đồ thị của F theo x là một 
đường thẳng, mang lại một diện tích hình tam giác. Nhưng 
nếu như đường cong không quá đơn giản về mặt hình học, 
thì khó có thể tìm được một phương trình đơn giản cho 
công đã thực hiện, hay một phương trình chỉ có thể nhận 
được từ giải tích. Phần tự chọn 3.4 cung cấp một thí dụ 
quan trọng về một ứng dụng giải tích như thế. 

 

o/ Diện tích của hình tam giác tô khối 
cho biết công thực hiện bởi lò xokhi 
chiếc xe chuyển động từ vị trí cân 
bằng đến vị trí x. 
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p/Ví dụ 4 

Ví dụ 4. Sự sản sinh năng lượng trong Mặt trời  

Mặt trời tạo ra năng lượng qua các phản ứng hạt nhân trong đó các hạt nhân va chạm và dính vào nhau. 
Hình trên miêu tả một phản ứng như thế, trong đó một proton độc thân (hạt nhân hydrogen) va chạm 
với một hạt nhân carbon, gồm 6 proton và 6 neutron. Các neutron và proton hút các neutron và proton 
khác thông qua lực hạt nhân mạnh, nên khi proton tiến đến hạt nhân carbon, nó được gia tốc. Theo 
ngôn ngữ năng lượng, chúng ta nói nó mất thế năng hạt nhân và thu động năng. Cùng với nhau, 7 
proton và 6 neutron tạo thành một hạt nhân nitrogen. Bên trong hạt nhân mới hợp nhất với nhau, các 
neutron và proton tiếp tục va chạm, và động năng thừa của proton mới nhanh chóng được chia ra cho 
tất cả các neutron và proton. Không lâu sau đó, hạt nhân lặng đi bởi sự giải phóng một số năng lượng ở 
dạng tia gamma, chúng giúp làm nóng Mặt trời. 

Đồ thị ở trên biểu diễn lực giữa hạt nhân carbon và proton khi proton trên đường của nó tiến vào, với 
khoảng cách đo theo đơn vị femto mét (1 fm = 10-15 m). Thật bất ngờ, lực đó hóa ra là vài newton: 
bằng cỡ độ lớn như các lực mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, hãy lưu ý 
rằng một lực lớn như thế này tác dụng lên một hạt hạ nguyên tử đơn độc như proton sẽ tạo ra một gia 
tốc thật sự kinh khủng (vào cỡ 1027 m/s2!). 
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Tại sao lực có cực đại ở khoảng x = 3 fm, và trở nên nhỏ hơn khi proton thật sự hợp nhất với hạt nhân 
? Tại x = 3 fm, proton ở tại rìa của đám proton và neutron. Nó cảm nhận nhiều lực hút từ phía bên trái, 
và không có lực nào từ phía bên phải. Các lực cộng lại cho một giá trị lớn. Tuy nhiên, nếu sau đó 
proton nằm tại chính giữa của hạt nhân, x = 0, thì có các lực hút nó từ tất cả các hướng, và các vec-tơ 
lực này triệt tiêu nhau. 

Bây giờ chúng ta có thể tính năng lượng giải phóng trong phản ứng này bằng cách sử dụng diện tích 
nằm dưới đồ thị để xác định lượng công cơ học thực hiện hạt nhân carbon lên trên proton. (Để cho đơn 
giản, chúng ta giả sử rằng proton “nhắm thẳng” vào tâm của hạt nhân, và chúng ta bỏ qua thực tế là nó 
phải xô đẩy một số neutron và proton ra khỏi đường đi để tiến vào). Diện tích dưới đường cong là 
khoảng 17 ô, và công biểu diễn bởi mỗi một ô là 

(1 N) (10-15 m) = 10-15 J 

nên năng lượng toàn phần giải phóng vào khoảng 

(10-15 J/ô) (17 ô) = 1,7 x 10-14 J 

Con số này dường như không nhiều lắm, nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là một phản ứng giữa hạt nhân 
của hai trong số vô vàn nguyên tử trong Mặt trời. Để so sánh, một phản ứng hóa học tiêu biểu giữa các 
nguyên tử có thể biến đổi cỡ 10-19 J thế năng điện thành nhiệt – năng lượng ít hơn 100.000 lần! 

Một lưu ý sau cùng, bạn có thể nghi vấn tại sao những phản ứng như thế này chỉ xảy ra trong Mặt trời. 
Nguyên nhân là có một lực đẩy điện giữa các hạt nhân. Khi hai hạt nhân ở đủ gần nhau, các lực điện 
điển hình vào khoảng nhỏ hơn một triệu lần so với lực hạt nhân, nhưng lực hạt nhân giảm theo khoảng 
cách nhanh hơn nhiều so với lực điện, nên lực điện là lực áp đảo ở những tầm tác dụng xa. Mặt trời là 
một khối khí rất nóng, nên chuyển động ngẫu nhiên của các nguyên tử của nó cực kì nhanh, và một va 
chạm giữa hai nguyên tử thỉnh thoảng đủ dữ dội để lấn át lực đẩy điện ban đầu này. 

3.4 ∫∫∫∫ Áp dụng giải tích 
 Học sinh đã học qua phép tính tích phân sẽ nhận thấy rằng quy luật hình học cho 
trong mục trước có thể biểu diễn là một tích phân, 

2

1

x

x
W Fdx= ∫  

Khi đó chúng ta có thể tức thì tìm được bằng định lí cơ bản của giải tích rằng lực là đạo hàm 
của công theo tọa độ, 

dW
F

dx
=  

Ví dụ, một cần trục nâng một khối một tấn trên mặt trăng sẽ chuyển hóa thế năng vào khối 
chỉ bằng một phần sáu tốc độ cần thiết trên Trái đất, và kết quả này ứng với lực bằng một 
phần sáu. 

 Mặc dù công thực hiện bởi lò xo có thể tính được mà không cần giải tích, sử dụng 
diện tích của tam giác, nhưng có nhiều trường hợp trong đó phương pháp giải tích là cần thiết 
để tìm câu trả lời ở dạng chặt chẽ. Thí dụ quan trọng nhất là công thực hiện bởi lực hấp dẫn 
khi sự biến thiên chiều cao không đủ nhỏ để giả sử lực không đổi. Định luật hấp dẫn của 
Newton là 

2

GMm
F

r
=  

có thể lấy tích phân cho kết quả, 
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3.5 Công và thế năng 
 Kĩ thuật tính công cũng có thể áp dụng để tính thế năng. Nếu một lực nhất định chỉ 
phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai vật tham gia, thì năng lượng giải phóng bởi sự biến đổi 
khoảng cách giữa chúng được xác định là thế năng, và lượng thế năng bị mất bằng với trừ 
công đã thực hiện bởi lực, 

∆PE = - W 

Dấu trừ xuất hiện vì công dương cho biết thế năng bị tiêu hao và bị chuyển hóa sang một số 
dạng khác. 

 Đôi khi, cho thuận tiện, người ta chọn một vị trí độc đoán nào đó làm điểm tham 
chiếu, và suy ra một phương trình sử dụng cho một lần và mãi về sau cho biết thế năng tương 
đối với vị trí này, 

PEx = - Wref→x   [thế năng tại một điểm x] 

Để tìm năng lượng chuyển hóa thành hay từ thế năng ra, khi đó người ta có thể trừ hai giá trị 
khác nhau của phương trình này. 

 Các phương trình này hầu như khiến người ta trông như thể công và năng lượng là 
cùng một thứ, nhưng chúng không phải như vậy. Thứ nhất, thế năng đo năng lượng mà một 
hệ đã dự trữ trong nó, còn công đo có bao nhiêu năng lượng bị chuyển hóa vào hoặc ra. Thứ 
hai, các kĩ thuật tính công có thể sử dụng để tìm phần năng lượng đã chuyển hóa trong nhiều 
tình huống trong đó không có thế năng nào liên quan, như khi chúng ta tính phần động năng 
chuyển hóa thành nhiệt bởi má phanh của ô tô. 

Ví dụ 5. Khẩu súng đồ chơi 

Một khẩu súng đồ chơi sử dụng một lò xo có độ cứng 10 N/m để bắn một quả bóng bàn khối lượng 5g. 
Lò xo bị nén lại ngắn hơn 10 cm so với chiều dài cân bằng của nó khi khẩu súng lên cò. Hỏi quả bóng 
bắn ra ở tốc độ bao nhiêu ? 

� Điểm cân bằng là sự lựa chọn tự nhiên cho một điểm tham chiếu. Sử dụng phương trình tìm được 
trong phần trước đối với công, chúng ta có 

( )20

1

2xPE k x x= −  

Lò xo mất tiếp xúc với quả bóng tại điểm cân bằng, nên thế năng sau cùng là 

PEf = 0 

Thế năng ban đầu là 

21
(10 / )(0,10 ) 0,05

2iPE N m m J= =  

Sự mất thế năng 0,05 J nghĩa là sự tăng động năng một lượng bằng như thế. Vận tốc của quả cầu được 
tìm bằng cách giải phương trình KE = (1/2) mv2 cho v, 

2KE
v

m
=  
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Ví dụ 6. Thế năng hấp dẫn 

Chúng ta đã tìm được phương trình ∆PE = - F∆y cho thế năng hấp dẫn khi sự thay đổi độ cao không đủ 
để gây ra sự thay đổi đáng kể lực hấp dẫn F. Vậy nếu sự thay đổi độ cao đủ cho giả định này không 

còn hợp lí nữa thì sao ? Hãy sử dụng phương trình 
2 1

1 1
W GMm

r r

 
= − 

 

 suy ra trong mục 3.4 để tìm thế 

năng, sử dụng r = ∞  làm một điểm tham chiếu. 

�Thế năng bằng trừ công phải thực hiện để đưa vật từ 1r = ∞  đến r = r2,  

GMm
PE

r
= −  

Phương trình này đơn giản hơn phương trình đối với công, nó là ví dụ cho thấy tại sao thật tiện lợi là 
ghi một phương trình cho thế năng tương đối với một điểm tham chiếu, thay vì một phương trình cho 
công. 

 Mặc dù các phương trình suy ra trong hai thí dụ trước có lẽ như mang tính bí quyết và 
không có ích gì đặc biệt ngoại trừ cho các nhà thiết kế đồ chơi và các nhà khoa học tên lửa, 
nhưng công dụng của chúng thật ra lớn hơn nhiều. Phương trình thế năng cho một lò xo có 
thể phỏng lại cho bất kì trường hợp nào khác trong đó vật bị nén, bị kéo căng, bị xoắn hay 
uốn cong. Trong khi bạn chẳng muốn sử dụng phương trình cho thế năng hấp dẫn cho bất cứ 
thứ gì thực tiễn, thì nó lại tương tự với một phương trình cực kì hữu ích trong hóa học, đó là 
phương trình cho thế năng của một electron nằm cách hạt nhân nguyên tử của nó một khoảng 
cách r. Như trình bày chi tiết hơn ở phần sau tập sách này, lực điện giữa electron và hạt nhân 
tỉ lệ với 1/r2, giống hệt như lực hấp dẫn giữa hai khối lượng. Vì phương trình cho lực thuộc 
cùng một dạng, cho nên nó là phương trình cho thế năng. 

 

q/ Cặp tàu thám hiểm không gian 
song sinh Voyager có lẽ là những 
thành công khoa học to lớn nhất của 
chương trình không gian. Trong 
khoảng thời gian hàng thập kỉ, chúng 
đã bay qua tất cả các hành tinh nhóm 
ngoài của hệ Mặt trời, có lẽ đạt tới 
nhiều hứng thú khoa học hơn cả toàn 
bộ chương trình tàu con thoi vũ trụ 
với một phần chi phí nhỏ nhoi. Cả hai 
tàu Voyager đều đã hoàn thành các 
chuyến bay hành tinh với tốc độ lớn 
hơn vận tốc thoát tại khoảng cách đó 
tính từ Mặt trời, và vì thế lao thẳng ra 
khỏi hệ Mặt trời trên các quỹ đạo 
hyperbol, không bao giờ quay lại nữa. 
Liên lạc vô tuyến đã bị mất, và bây 
giờ có lẽ chúng chu du trong không 
gian giữa các sao trong hàng tỉ năm 
mà không va chạm với bất kì thứ gì 
hay bị phát hiện bởi bất kì giống loài 
thông minh nào khác. 
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☺ A. Đồ thị của PE = (1/2)k (x – x0)
2 trông như thế nào là một hàm của x ? Trình bày ý nghĩa vật lí của 

những đặc điểm này. 

B. Đồ thị của PE = - GMm/r trông như thế nào là một hàm của r ? Trình bày ý nghĩa vật lí của những 
đặc điểm đó. Phương trình và đồ thị sẽ thay đổi như thế nào nếu một số điểm tham chiếu khác được 
chọn thay cho r = ∞ ? 

C. Bắt đầu từ một khoảng cách r đến một hành tinh khối lượng M, hỏi một vật phải chuyển động nhanh 
bao nhiêu để có một quỹ đạo hperbol, tức là một không bao giờ quay lại hành tỉnh đó nữa ? Vận tốc 
này được gọi là vận tốc thoát. Trong kết quả, hướng của vận tốc có quan trọng gì không ? Khối lượng 
của vật có thành vấn đề không ? Có phải vật thoát ra vì nó chuyển động quá nhanh nên lực hấp dẫn 
không tác dụng lên nó được ? 

D. Một cái lò xo có một “vận tốc thoát” không ? 

E. Câu hỏi trên cơ sở giải tích: Nếu dạng năng lượng đã và đang chuyển hóa là thế năng, thì các 
phương trình F = dW/dx và W = - ∫Fdx trở thành F = - dPE/dx và PE = - ∫Fdx. Khi đó, bạn sẽ áp dụng 
các khái niệm giải tích sau đây như thế nào: đạo hàm bằng không tại cực đại và cực tiểu, và kiểm tra 
đạo hàm hạng hai cho biết mặt lõm hướng lên hay hướng xuống. 

3.6 * Khi nào công bằng lực nhân với quãng đường ? 
 Trong thí dụ chiếc máy kéo kéo theo lưỡi cày đã trình bày ở trang 32, công không 
bằng Fd. Mục tiêu của phần này là giải thích đầy đủ hơn làm thế nào có thể sử dụng và 
không thể sử dụng đại lượng Fd. Để đơn giản hóa các thứ, tôi viết Fd trong suốt mục này, 
nhưng mọi thứ khái quát hơn nói tới ở đây sẽ đúng cho diện tích nằm dưới đồ thị của F|| theo 
d. 

 Hai định lí sau đây cho phép làm sáng tỏ đa phần các rắc rối. 

Định lí công-động năng 

Độ biến thiên động năng đi cùng với chuyển động của khối tâm của một vật liên hệ 
với hợp lực tác dụng lên nó và với quãng đường đi được bởi khối tâm của nó theo 
phương trình ∆KEcm = Fhldcm. 

 Định lí này có thể chứng minh dựa trên định luật II Newton và phương trình KE = 
(1/2)mv2. Lưu ý mặc dù tên gọi truyền thống, nhưng không nhất thiết nó cho chúng ta biết 
lượng công đã thực hiện, vì các lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi các loại năng lượng 
khác ngoài động năng đi cùng với chuyển động khối tâm của nó. 

 Định lí thứ hai thật sự liên hệ trực tiếp với công: 

 Khi một lực tiếp xúc tác dụng giữa hai vật và hai bề mặt không trượt lên nhau, thì 
công thực hiện bằng Fd, trong đó d là quãng đường đi được bởi điểm tiếp xúc. 

Định lí này không có tên gọi được chấp nhận rộng rãi, nên chúng ta nhắc tới nó một cách đơn 
giản là định lí thứ hai. 

 Một số lớn các tình huống vật lí có thể phân tích với hai định lí này, và thường thì 
tiện lợi là áp dụng cả hai định lí cho cùng một tình huống. 

 

Ví dụ 7. Một người trượt băng đẩy ra khỏi tường 

Định lí công động năng cho chúng ta biết cách tính động năng của người trượt băng nếu chúng ta biết 
độ lớn của lực và quãng đường mà khối tâm của cô ta đi được trong khi cô ta bị đẩy ra. 
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Định lí thứ hai cho chúng ta biết tường không thực hiện công lên người trượt tuyết. Điều này có ý 
nghĩa, vì bức tường không có bất kì nguồn năng lượng nào. 

Ví dụ 8. Hấp thụ một va chạm mà không nảy lại ? 

Có thể nào hấp thụ một va chạm mà không có sự phản xạ trở lại hay không ? Chẳng hạn, một bức 
tường gạch sẽ “nhận” hết nếu bị va chạm bởi một quả bóng bàn ? 

� Sẽ luôn luôn có sự phản xạ. Trong thí dụ đã đề xuất, bức tường chắc chắn sẽ có một số năng lượng 
truyền vào nó ở dạng nhiệt và dao động. Định lí thứ hai cho chúng ta biết chúng ta chỉ có thể có công 
khác không nếu quãng đường đi được bởi điểm tiếp xúc là khác không. 

Ví dụ 9. Kéo lê một cái tủ lạnh ở vận tốc không đổi 

Định luật I Newton cho chúng ta biết hợp lực tác dụng lên cái tủ lạnh phải bằng không: lực của bạn 
triệt tiêu với lực ma sát động của sàn nhà. Định lí công động năng vì thế đúng nhưng vô dụng. Nó cho 
chúng ta biết có hợp lực bằng không tác dụng lên cái tủ lạnh, và động năng của cái tủ lạnh không thay 
đổi. 

Định lí thứ hai cho chúng ta biết công do bạn thực hiện bằng lực của tay bạn tác dụng lên cái tủ lạnh 
nhân với quãng đường đã đi. Vì chúng ta biết sàn nhà không có nguồn năng lượng nào, nên cách duy 
nhất cho sàn nhà và cái tủ lạnh thu năng lượng là từ công do bạn thực hiện. Vì thế, chúng ta có thể tính 
được tổng nhiệt tiêu tán bởi ma sát ở cái tủ lạnh và sàn nhà. 

Lưu ý là không có cách nào tìm xem bao nhiêu nhiệt bị tiêu hao ở sàn nhà và bao nhiêu tiêu hao ở cái 
tủ lạnh. 

Ví dụ 10. Gia tốc một chiếc xe đồ chơi 

Nếu bạn đẩy một chiếc xe đồ chơi và gia tốc nó, thì có hai lực tác dụng lên chiếc xe: lực của tay bạn và 
lực ma sát tĩnh của mặt đất đẩy lên các bánh xe theo hướng ngược lại. 

Áp dụng định lí thứ hai cho lực của bạn cho chúng ta biết cách tính công do bạn thực hiện. 

Áp dụng định lí thứ hai cho lực của sàn nhà cho chúng ta biết sàn nhà không thực hiện công lên chiếc 
xe. Không có chuyển động tại điểm tiếp xúc, vì các nguyên tử trong sàn nhà không đang chuyển động 
(Các nguyên tử trên mặt bánh xe cũng tức thời nằm nghỉ khi chúng chạm sàn nhà). Điều này có ý 
nghĩa, vì sàn nhà không có bất kì nguồn cấp năng lượng nào. 

Định lí công-động năng nhắc tới hợp lực, và vì lực hướng ra sau của sàn nhà triệt tiêu một phần lực của 
bạn, nên hợp lực nhỏ hơn lực của bạn. Điều này cho chúng ta biết chỉ có một phần công của bạn 
chuyển thành động năng đi cùng với chuyển động ra phía trước của khối tâm của chiếc xe. Phần còn lại 
chuyển thành chuyển động quay của bánh xe. 

 

3.7* Tích vec-tơ 
 Cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa tìm được bất kì phương pháp hữu dụng nào về 
mặt vật lí để định nghĩa sự nhân hai vec-tơ. Có khả năng, chẳng hạn, nhân hai vec-tơ thành 
phần theo thành phần để hình thành nên một vec-tơ thứ ba, nhưng chẳng có tình huống vật lí 
nào trong đó một sự nhân như thế sẽ là có ích. 

 Phương trình W = |F| |d| cosθ là một ví dụ thuộc loại nhân các vec-tơ là có ích. Kết 
quả là một vô hướng, không phải một vec-tơ, và do đó đây thường được xem là tích vô 
hướng của các vec-tơF và d. Có một kí hiệu chuẩn cho phép toán này, 

A.B = |A| |B| cosθ  [định nghĩa của kí hiệu A.B    

    θ là góc giữa các vec-tơA và B] 
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và vì theo kí hiệu này, nên một tên gọi thông dụng hơn cho phép toán này là tích chấm. Theo 
kí hiệu tích chấm, phương trình cho công đơn giản là 

W =  F.d 

 Tích chấm có giải thích hình học như sau: 

A.B = |A| (thành phần B song song với A) 

   = |B| (thành phần A song song với B) 

Tích chấm có một số tính chất giống như phép nhân bình thường của các con số, 

A . B = B . A 

A. (B + C) = A . B + A . C 

(cA) . B = c (A . B) 

Nhưng nó thiếu một tính chất khác: khả năng phân phối phép nhân với phép chia. 

 Nếu bạn biết các thành phần của hai vec-tơ, bạn có thể dễ dàng tính được tích chấm 
của chúng như sau: 

A . B = AxBx + AyBy + AzBz 

(Công thức này có thể chứng minh bằng cách trước hết phương trình trường hợp đặc biệt 
trong đó mỗi vec-tơ chỉ có một thành phần x, và các trường hợp tương tự đối với y và z. Sau 
đó chúng ta có thể sử dụng quy luật A. (B + C) = A . B + A . C để đưa ra một sự khái quát 
hóa bằng cách viết mỗi vec-tơ là tổng của các thành phần x, y và z của nó. Xem bài tập số 
17). 
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Tóm tắt chương 3 

Từ khóa chọn lọc 

công …………………………… phần năng lượng truyền vào hay ra khỏi một 
hệ, ngoại trừ năng lượng truyền bởi sự dẫn 
nhiệt. 

Kí hiệu 

W ……………………………… công 

Tóm tắt 

 Công là một số đo của sự truyền năng lượng cơ, tức là sự truyền năng lượng bởi một 
lực chứ không phải sự dẫn nhiệt. Khi lực không đổi, thì công thường có thể tính như sau 

W = F||d  [chỉ đúng nếu lực không đổi] 

trong đó d đơn giản là một kí hiệu rườm rà cho ∆r, vec-tơ từ vị trí ban đầu đến vị trí cuối 
cùng. Như vậy, 

• Lực cùng hướng với chuyển động thực hiện công dương, tức là truyền năng lượng 
vào vật mà nó tác dụng. 

• Lực ngược hướng với chuyển động thực hiện công âm, tức là truyền năng lượng ra 
khỏi vật mà nó tác dụng. 

• Khi không có chuyển động, không có công cơ học được thực hiện. Cơ thể con người 
đốt cháy calo khi nó tác dụng lực mà không chuyển động, nhưng đây là sự chuyển 
hóa nội tại của năng lượng bên trong cơ thể, và do đó không nằm trong định nghĩa 
khoa học của công. 

• Lực vuông góc với chuyển động không thực hiện công. 

Khi lực không phải không đổi, thì phương trình trên được khái quát hóa là diện tích nằm dưới 
đồ thị của F|| theo d. 

 Các máy móc như ròng rọc, đòn bẩy, và bánh răng có thể làm tăng hoặc giảm một 
lực, nhưng chúng không bao giờ có thể làm tăng hoặc giảm công thực hiện. Điều đó sẽ vi 
phạm sự bảo toàn năng lượng trừ khi máy có một số nguồn năng lượng dự trữ hay một số 
cách nhận và dự trữ năng lượng. 

 Có một số tình huống trong đó phương trình W = F|| |d| là mơ hồ hoặc không đúng, và 
những vấn đề này đã được trình bày chặt chẽ trong mục 3.6. Tuy nhiên, có thể tránh những 
bài toán đó bằng cách phân tích các loại năng lượng đã và đang chuyển hóa trước khi đưa 
vào xử lí toán học. Trong mọi trường hợp, không có gì thay thế được cho một sự hiểu biết vật 
lí về những quá trình có liên quan. 

 Các kĩ thuật đã phát triển để tính công còn có thể áp dụng cho tính thế năng. Chúng ta 
chọn một số vị trí làm điểm tham chiếu, và tính thế năng cho một số vị trí khác, x, như sau 
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PEx = - Wref→x 

 Hai phương trình sau đây cho thế năng có tầm quan trọng lớn hơn người ta nghĩ dựa 
trên những tình huống hạn chế trong đó chúng được suy ra: 

( )20

1

2
PE k x x= −  

[thế năng của một lò xo có độ cứng k, khi bị kéo giãn hay nén từ vị trí cân bằng x0; các 
phương trình tương tự áp dụng được cho sự xoắn, uốn cong, nén, hay giãn của bất kì vật nào] 

GMm
PE

r
= −  

[thế năng hấp dẫn của các vật có khối lượng M và m, cách nhau một khoảng r; phương trình 
tương tự áp dụng cho thế năng điện của một electron trong nguyên tử] 
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Bài tập  
 1. Hai xe hơi khối lượng khác nhau, mỗi chiếc có động năng bằng nhau. (a) Nếu hai 
xe có bộ phanh giống nhau, có khác nhau cung cấp lực như nhau, hỏi quãng đường dừng lại 
của chúng so với nhau sẽ như thế nào ? Giải thích. (b) So sánh thời gian cần thiết cho hai xe 
dừng lại. 

 2. Trong từng tình huống sau đây, công thực hiện là dương, âm hay bằng không ? (a) 
một con bò đực cào chân trên đất; (b) một tàu đánh cá kéo mẻ lưới trong nước phía sau nó; 
(c) nước cản trở chuyển động của mẻ lưới trong nó; (d) bạn đứng phía sau một chiếc xe tải 
nhỏ và hạ một kiện hàng từ trên xe xuống đất. Hãy giải thích. 

 3. Trong khí quyển của Trái đất, các phân tử liên tục chuyển động ra mọi phía. Vì 
nhiệt độ là một số đo động năng trên mỗi phân tử, nên động năng trung bình của mỗi loại 
phân tử là như nhau, ví dụ KE trung bình của các phân tử O2 bằng với KE trung bình của các 
phức tạp N2. (a) Nếu khối lượng của một phân tử O2 gấp tám lần khối lượng của một phân tử 
He, thì tỉ số tốc độ trung bình của chúng bằng bao nhiêu ? Phân tử nào chuyển động nhanh 
hơn ? (b) Sử dụng kết quả của bạn từ câu a, hãy giải thích tại sao bất kì phân tử helium nào 
xuất hiện tự nhiên trong bầu khí quyển từ lâu đã thoát ra vào không gian vũ trụ, không bao 
giờ quay trở lại (Helium thu được trong thương mại bằng cách trích xuất nó từ đá). Bạn có 
thể muốn làm bài tập 20 trước, để có cái nhìn thấu đáo. 

 4. Weiping nâng một hòn đá trọng lượng 1,0 N lên độ cao 1,0 m và sau đó hạ nó trở 
xuống điểm ban đầu. Bubba đẩy một cái bàn đi 1,0 m trên sàn nhà ở tốc độ không đổi, yêu 
cầu một lực 1,0 N, và sau đó đẩy nó trở lại nơi nó xuất phát. (a) So sánh công toàn phần thực 
hiện bởi Weiping và Bubba. (b) Kiểm tra câu trả lời của bạn cho phần a là có ý nghĩa, sử 
dụng định nghĩa công: công là sự truyền năng lượng. Trong câu trả lời của bạn, bạn sẽ phải 
trình bày loại năng lượng nhất định nào có liên quan trong từng trường hợp. 

 5. Trong một trong những thời khắc huy hoàng nhất của đời ông, Galileo đã viết “Ai 
chẳng biết một con ngựa rơi từ độ cao 3 hay 4 cubit xuống sẽ gãy xương của nó, trong khi 
một con chó rơi từ độ cao đó hay một con mèo rơi từ độ cao 8 hoặc 10 cubit sẽ không chịu 
thương tổn nào ? Sự vô hại tương tự là sự rơi của một con châu chấu từ một tòa tháp hay sự 
rơi của một con kiến từ khoảng cách của mặt trăng”. Hãy tính tốc độ của con kiến rơi xuống 
Trái đất từ khoảng cách của mặt trăng tại thời điểm khi nó đi vào bầu khí quyển. Giả sử nó 
được thả ra từ một điểm không thật sự gần mặt trăng, nên lực hấp dẫn của mặt trăng có thể 
bỏ qua. 

 6. (a) Một đoàn thủy thủ của một tàu chiến thế kỉ 18 đang nhổ neo. Mỏ neo có khối 
lượng 5000 kg. Nước sâu 30 m. Dây xích gắn với mỏ neo có khối lượng trên đơn vị chiều dài 
là 150 kg/m. Trước khi họ bắt đầu nhổ neo, trọng lượng toàn bộ của mỏ neo cộng với phần 
dây xích thả khỏi con tàu bằng bao nhiêu ? (Giả sử lực nổi của mỏ neo là không đáng kể) (b) 
Sau khi họ nhổ neo lên 1 m, thì trọng lượng mà họ đang nhổ lên bằng bao nhiêu ? (c) Chọn y 
= 0 khi mỏ neo nằm dưới đáy biển, và y = + 30 m khi nó được nhổ lên tới tàu. Hãy vẽ đồ thị 
lực mà đoàn thủy thủ tác dụng để nhổ neo và dây xích, là hàm theo y. (Giả sử họ nhổ neo từ 
từ, nên sức cản của nước là không đáng kể) Nó sẽ không phải là một hằng số! Bây giờ hãy 
tính diện tích nằm dưới đồ thị, và xác định công do đoàn thủy thủ thực hiện để nhổ neo, theo 
đơn vị joule. (d) Đổi đáp án của bạn ở câu c sang đơn vị kcal. 
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 7. Trong buồng đốt của động cơ xăng của xe hơi, 
hỗn hợp nhiên liệu-không khí được bật cháy bằng một 
tia lửa điện, bùng nổ, và đẩy piston ra ngoài. Lực của 
hỗn hợp nổ tác dụng lên đầu piston là lớn nhất lúc bắt 
đầu nổ, và giảm đi khi hỗn hợp giãn nở. Nó có thể lấy 
xấp xỉ là 
F = a/x, trong đó x là khoảng cách từ xilanh đến đầu 
piston, và a là một hằng số có đơn vị N.m. (Thật ra a/x1,4 
sẽ chính xác hơn, nhưng bài toán giải dễ hơn với a/x!) 
Piston bắt đầu hành trình của nó tại x = x1, và kết thúc tại 
x =x2. Động cơ Rambler 1965 có sáu xilanh, mỗi xilanh 
cóa = 220 N.m,  
x1 = 1,2 cm, và x2 = 10,2 cm. 

 (a) Vẽ một đồ thị ngắn gọn, chính xác của F theo 
x, trên giấy vẽ đồ thị. 

 (b) Từ diện tích nằm dưới đồ thị, suy ra phần 
công thực hiện trong một hành trình bởi một xilanh. 

  

 

Bài 7. Một xilanh của động cơ Rambler 
1965. Piston được biểu diễn ở vị trí đẩy 
ra của nó. Hai chỗ phình phía trên là các 
van đưa hỗn hợp không khí-nhiên liệu 
vào. 

 (c) Giả sử động cơ chạy 4800 r.p.m, nên trong một phút, mỗi một trong số sáu xilanh 
thực hiện 2400 quá trình đốt. (Quá trình đốt chỉ xảy ra mỗi vòng quay một lần). Hãy tính 
công suất của động cơ, theo đơn vị mã lực (1 hp = 746 W). 

 (d) Tỉ số nén của một động cơ được xác định là x2/x1. Hãy giải thích bằng lời tại sao 
công suất của xe sẽ chính xác bằng nhau nếu như x1 và x2, nói ví dụ, giảm đi một nửa hay gấp 
ba lần, giữ nguyên tỉ số nén bằng 8,5. Giải thích tại sao kết quả này không đúng lắm với 
phương trình lực thực tế hơn F = a/x1,4. 

8. Độ lớn của lực giữa hai nam châm cách nhau khoảng cách r có thể lấy xấp xỉ là kr-3 
đối với giá trị lớn của r. Hằng số k phụ thuộc vào sức mạnh của nam châm và sự định hướng 
tương đối của các cực bắc và nam của chúng. Hai nam châm được thả ra trên một bề mặt trơn 
ở một khoảng cách ban đầu ri và bắt đầu trượt về phía nhau. Hỏi động năng tổng cộng của 
hai nam châm sẽ bằng bao nhiêu khi chúng đạt tới khoảng cách cuối cùng rf ? (Bỏ qua ma 
sát) 

9. Một chiếc xe bắt đầu chuyển động từ nghỉ lúc t = 0, và bắt đầu tăng tốc với gia tốc 
không đổi. (a) Tìm động năng của chiếc xe theo khối lượng m của nó, gia tốc a và thời gian t. 
(b) Đáp án của bạn cho phần trước cũng là công W thực hiện từ lúc t = 0 cho đến thời điểm t. 
Hãy lấy đạo hàm biểu thức trên để tìm công suất tiêu thụ bởi chiếc xe tại thời điểm t. (c) Giả 
sử hai chiếc xe có khối lượng bằng nhau cùng bắt đầu chuyển động từ nghỉ đồng thời, nhưng 
một xe có gia tốc gấp đôi xe kia. Tại bất kì thời điểm nào, hỏi chiếc xe đang gia tốc nhanh 
hơn tiêu thụ công suất gấp bao nhiêu lần xe kia? (Câu trả lời không phải là 2) 

10. Một con tàu vũ trụ khối lượng m được thả vào một đám mây khí và bụi hình cầu 
trước đấy chưa được thăm dò, và gia tốc về phía tâm của đám mây dưới tác dụng của lực hấp 
dẫn của đám mây. Các phép đo vận tốc của nó cho phép thế năng của nó, U, được xác định là 
hàm của khoảng cách r tính từ tâm của đám mây. Khối lượng trong đám mây được phân bố 
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theo một kiểu đối xứng cầu, nên khối lượng riêng của nó, ρ(r), chỉ phụ thuộc vào r và không 
phụ thuộc vào tọa độ góc. Chứng minh rằng bằng cách tìm U(r), người ta có thể suy ra ρ(r) 
như sau: 

( ) 2
2

1

4

d dU
r r

Gmr dr dr
ρ

π
 =  
 

 

11. Một khẩu súng ray là dụng cụ giống như xe lửa trên đường ray, với đoàn xe được 
đẩy bằng một xung điện mạnh. Các tốc độ rất cao đã được chứng minh trong những mô hình 
thử nghiệm, và súng ray đã được đề xuất như một sự thay thế cho tên lửa để gửi vào không 
gian vũ trụ bất cứ vật nào đủ bền để chịu được những sự gia tốc cực lớn. Giả sử đầu đạn súng 
ray được phóng thẳng đứng, và lực ma sát của không khí tác dụng lên nó được cho bởi F = 
be-cx, trong đó x là độ cao, b và c là các hằng số, và e là cơ số logarith tự nhiên. Sự suy giảm 
theo hàm mũ xảy ra vì bầu khí quyển trở nên loãng hơn khi độ cao tăng. (Trong thực tế, lực 
có thể có thể còn giảm nhanh hơn là theo hàm mũ, vì đầu đạn sẽ có phần chậm lại) Hãy tìm 
phần động năng bị mất bởi đầu đạn do ma sát của không khí giữa lúc nó phóng lên và lúc nó 
đã hoàn toàn ra khỏi bầu khí quyển. (Trọng lực có thể bỏ qua, vì lực ma sát không khí lớn 
hơn nhiều so với lực hấp dẫn) 

12. Một hệ sao đôi nhất định gồm hai ngôi sao có khối lượng m1 và m2, cách nhau 
khoảng cách b. Một sao chổi, ban đầu gần như nằm nghỉ trong không gian sâu thẩm, rơi vào 
trong hệ và tại một thời điểm nhất định trong thời gian đi tới điểm chính giữa giữa hai ngôi 
sao. Tại thời điểm đó, hãy tìm vận tốc của nó, v, biểu diễn theo b, m1, m2 và các hằng số cơ 
bản [Kiểm tra bằng số: Đối với m1 = 1,5 x 10

30 kg, m2 = 3,0 x 10
30 kg, và b = 2,0 x 1011 m, 

bạn sẽ tìm đượcv = 7,7 x 104 m/s] 

13. Một chiếc máy bay bay theo chiều dương của trục x, qua gió tác dụng một lực  
F = (a + bx) + (c + dx)ŷ.Hãy tìm công do gió thực hiện trên máy bay, và công do máy bay 
thực hiện trên gió, chuyển động từ gốc tọa độ đến vị trí x. 

14. Năm 1935, Yukawa đã đề xuất một lí thuyết ban đầu của lực giữ các neutron và 
proton lại với nhau bên trong hạt nhân. Phương trình của ông cho thế năng của hai hạt như 
thế, cách nhau tâm-nối-tâm khoảng r, là PE(r) = gr - 1e - r/a, trong đó g tham số hóa cường độ 
của tương tác, và e là cơ số của logarith tự nhiên, và a vào khoảng 10-15 m. Tìm lực giữa hai 
hạt nhân phù hợp với phương trình này đối với thế năng. 

15. Chứng minh rằng tích chấm định nghĩa trong mục 3.7 là bất biến quay, theo ý 
nghĩa của quyển 1, mục 7.5. 

16. Có ý nghĩa hay không nếu nói công được bảo toàn ? 

17. (a) Giả sử công được thực hiện trong chuyển động một chiều. Điều gì xảy ra với 
công nếu như bạn đổi hướng dương của trục tọa độ ? Hãy đưa ra câu trả lời của bạn trên cơ 
sở định nghĩa của công. (b) Bây giờ hãy trả lời câu hỏi dựa trên quy luật W = Fd. 

18. Lò vi sóng hoạt động bằng cách xoắn các phân tử theo một chiều và sau đó theo 
chiều kia, ngược chiều kim đồng hồ và sau đó theo chiều kim đồng hồ xung quanh tâm riêng 
của chúng, hàng triệu lần mỗi giây. Nếu bạn đặt một cục băng hay một thỏi bơ vào trong vi 
sóng, bạn sẽ thấy lò sẽ không làm nóng chất rắn nhanh lắm, mặc dù cuối cùng thì sự tan chảy 
bắt đầu tại một đốm nhỏ. Một khi một đốm tan chảy hình thành, nó phát triển nhanh chóng, 
trong khi phần còn lại của chất rắn vẫn ở thể rắn. Nói cách khác, có vẻ như trên thí nghiệm 
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này thì lò vi sóng làm nóng chất lỏng nhanh hơn nhiều so với làm nóng chất rắn. Giải thích 
tại sao lại xảy ra như vậy, dựa trên mô tả cấp độ nguyên tử của nhiệt, chất rắn và chất lỏng. 

Xin đừng lặp lại những sai lầm sau đây trong giải thích của bạn: 

Trong chất rắn, các nguyên tử đóng gói chặt chẽ hơn và có ít không gian hơn giữa 
chúng. Không đúng. Băng nổi vì nó khối lượng riêng của nó nhỏ hơn nước. 

Trong chất lỏng, các nguyên tử chuyển động nhanh hơn nhiều. Không, sự chênh lệch 
tốc độ trung bình giữa băng ở - 1o C và nước ở 1oC chỉ khoảng 0,4%. 

19. Bắt đầu từ một khoảng cách r tính từ một hành tinh khối lượng M, hỏi một vật 
phải chuyển động bao nhanh để có quỹ đạo hyperbol, tức là vật đó không bao giờ trở lại hành 
tinh đó nữa ? Vận tốc này được gọi là vận tốc thoát. Hãy giải thích kết quả, liệu hướng của 
vận tốc có thành vấn đề không ? Khối lượng của vật đó có thành vấn đề không ? Có phải vật 
thoát ra vì nó chuyển động quá nhanh để cho lực hấp dẫn tác dụng lên nó ? 



Bài giảng Các định luật bảo toàn | Benjamin Crowell 55 

 

 

 
Các quả bóng trao đổi động lượng 

Chương 4 

Bảo toàn động lượng 
 

Trong nhiều ngành con của vật lí học ngày nay, người ta có thể đọc toàn bộ một số 
tạp chí mà không hề gặp một phương trình nhắc tới lực hay một tham chiếu tới các định luật 
chuyển động của Newton. Trong 150 năm qua, một khuôn khổ hoàn toàn khác đã được phát 
triển cho vật lí học, dựa trên các định luật bảo toàn. 

Phương pháp mới không chỉ ưu tiên hơn vì nó thời thượng. Nó áp dụng được cho bên 
trong một nguyên tử hay ở gần một lỗ đen, nơi các định luật Newton không áp dụng được. 
Cả trong những tình huống hàng ngày thì phương pháp mới vẫn có thể mạnh hơn. Chúng ta 
đã thấy làm thế nào những cỗ máy chuyển động vĩnh cửu có thể được thiết kế quá phức tạp 
để dễ dàng vạch trần bởi các định luật Newton. Nét đẹp của các định luật bảo toàn là chúng 
cho chúng ta biết cái gì đó phải giữ nguyên không đổi, bất chấp sự phức tạp của quá trình. 

Cho đến nay, chúng ta chỉ mới nói tới hai định luật bảo toàn, định luật bảo toàn khối 
lượng và năng lượng. Vậy có lí do nào để tin rằng cần có thêm những định luật bảo toàn nữa 
để thay thế cho các định luật Newton làm một sự mô tả hoàn chỉnh của tự nhiên ? Vâng. Sự 
bảo toàn khối lượng và năng lượng chẳng có liên hệ gì với  ba chiều không gian, vì cả hai 
đều là vô hướng. Sự bảo toàn năng lượng, chẳng hạn, không ngăn cấm hành tinh Trái đất bất 
ngờ quay đi 90o và lao thẳng về phía Mặt trời, vì động năng không phụ thuộc vào hướng. 
Trong chương này, chúng ta xây dựng một đại lượng bảo toàn mới, gọi là động lượng, nó là 
một vec-tơ. 

4.1 Động lượng 

Một đại lượng được bảo toàn của chuyển động  

 Lần đầu tiên bạn bắt gặp sự bảo toàn động lượng có lẽ lúc bạn còn là một đứa trẻ điều 
khiển không đúng với chiếc xe đồ chơi. Bạn chấm trước cái gì đó hấp dẫn để chơi cùng, 
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chẳng hạn như lật cái thùng đựng rượu nhập khẩu xuống làm đường chạy cho xe, và quyết 
định đẩy chiếc xe trên đó. Nhưng việc bị bố tống giam trong chiếc xe đẩy không phải là sự 
bất công duy nhất vào những ngày đó. Có một âm mưu lớn hơn nữa cản trở bản năng non trẻ 
của bạn, nó bắt nguồn từ các định luật của tự nhiên. Đẩy về phía trước không thúc chiếc xe ra 
phía trước, mà nó đẩy bạn ra phía sau. Nếu như các bánh xe được bôi trơn tốt, thì sẽ chẳng 
vấn đề gì chuyện bạn giật mạnh, kéo mạnh, hay đá bật từ phía sau của chiếc xe. Bạn không 
thể gây ra bất cứ chuyển động tổng thể nào về phía trước của toàn bộ hệ gồm chiếc xe cùng 
với bạn bên trong. 

 Trong khuôn khổ vật lí Newton, chúng ta mô tả hiện tượng này phát sinh do định luật 
III Newton. Chiếc xe tác dụng một lực lên bạn bằng và ngược hướng với lực bạn tác dụng lên 
nó. Trong khuôn khổ của các định luật bảo toàn, bạn không thể gán sự mất tác dụng của bạn 
cho sự bảo toàn năng lượng. Hoàn toàn có khả năng cho bạn biến đổi một số hóa năng nội tại 
dự trữ trong cơ thể bạn thành động năng của chiếc xe và cơ thể bạn. 

 Các đặc điểm sau đây của tình huống cho thấy có thể có một định luật bảo toàn mới 
có liên quan: 

Liên quan đến một hệ kín. Tất cả các định luật bảo toàn đều đi cùng với các hệ kín. Bạn và 
chiếc xe là một hệ kín, vì chiếc xe được bôi trơn tốt ngăn không cho sàn nhà tác dụng bất cứ 
lực nào ra phía trước lên bạn. 

Có cái gì đó giữ nguyên không đổi. Vận tốc chung của hệ bắt đầu là zero, và bạn không thể 
thay đổi nó. Sự xem xét mơ hồ này của “vận tốc chung” có thể nói một cách chính xác hơn: 
đó là vận tốc của khối tâm của hệ không thể thay đổi. 

Có cái gì đó có thể chuyển hóa tới lui mà tổng lượng không đổi. Nếu chúng ta chọn 
hướng về phía trước là dương và hướng ra sau là âm, thì một phần của hệ có thể nhận được 
chuyển động dương nếu phần kia thu được chuyển động âm. Nếu chúng ta không muốn lo 
ngại về các dấu dương và âm, thì chúng ta có thể tưởng tượng toàn bộ chiếc xe ban đầu đang 
trượt về phía trước trên các bánh xe được bôi trơn tốt của nó. Bằng cách đá bật từ phía sau 
xe, bạn có thể làm tăng vận tốc riêng của bạn, nhưng chắc chắn việc này làm cho chiếc xe 
chậm lại. 

Như vậy, dường như có một số đo dạng số của đại lượng của chuyển động của một vật được 
bảo toàn khi bạn cộng tất cả các vật bên trong một hệ. 

Động lượng 

 Mặc dù vận tốc được nhắc tới, nhưng không phải tổng vận tốc của một hệ kín giữ 
nguyên không đổi. Nếu đúng như vậy thì việc bắn một phát súng sẽ làm cho khẩu súng giật 
lùi lại với vận tốc bằng như viên đạn! Khẩu súng thật sự giật lùi, nhưng ở tốc độ chậm hơn 
nhiều so với đạn. Định luật III Newton cho chúng ta biết 

Fsúng tác dụng lên đạn = - F đạn tác dụng lên súng 

và giả sử một lực không đổi cho đơn giản, định luật II Newton cho phép chúng ta biến đổi 
thành như sau 

∆vđạn ∆vsúng 
mđạn = 

∆t 
= - msúng 

∆t 
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Như vậy, nếu súng nặng hơn đạn 100 lần, thì nó sẽ giật lùi ở vận tốc nhỏ hơn 100 lần 
và theo hướng ngược lại, biểu diễn bằng dấu trừ. Đại lượng mv vì thế rõ ràng là một số đo 
hữu ích của chuyển động, và chúng ta đặt cho nó một cái tên, động lượng, và một kí hiệu, p 
(Theo như tôi biết, thì kí hiệu “p” chỉ là một sự chọn lựa ngẫu nhiên, vì chữ “m” 
[momentum-ND] đã được sử dụng cho khối lượng). Các tình huống được trình bày cho đến 
đây là trong không gian một chiều, nhưng trong các tình huống ba chiều, nó được xem là một 
vec-tơ. 

định nghĩa động lượng cho các đối tượng vật chất  

Động lượng của một vật, tức là một mẫu vật chất, được định nghĩa là 

p = mv 

tích của khối lượng của vật và vec-tơ vận tốc của nó. 

 Đơn vị của động lượng là kg.m/s, và thật không may là chẳng có kí hiệu tắt nào cho 
sự kết hợp vụng về này của các đơn vị. 

 Nguyên nhân đưa đến định nghĩa động lượng là do tìm kiếm một định luật bảo toàn, 
và lí do duy nhất khiến chúng ta bận tâm định nghĩa một đại lượng như thế là vì các thí 
nghiệm cho thấy nó được bảo toàn: 

định luật bảo toàn động lượng 

Trong mọi hệ kín, tổng vec-tơ của tất cả các động lượng là không đổi, 

p1i + p2i + … = p1f + p2f + … 

Trong đó i kí hiệu cho động lượng lúc đầu và f cho động lượng lúc sau. (Một hệ kín là 
hệ không có ngoại lực nào tác dụng lên nó) 

 Chương này trước tiên xét tới trường hợp một chiều, trong đó hướng của động lượng 
có thể xem xét bằng cách sử dụng các dấu cộng và trừ. Sau đó, chúng ta chuyển sang không 
gian ba chiều, cần thiết phải sử dụng phép cộng vec-tơ. 

 Một điểm tinh vi ở các định luật bảo toàn là chúng đều nhắc tới “các hệ kín”, nhưng 
“kín” có ý nghĩa khác với trong những trường hợp khác. Khi nói về sự bảo toàn khối lượng, 
“kín” có nghĩa là một hệ không có vật chất chuyển vào hay chuyển ra khỏi nó. Với năng 
lượng, chúng ta hiểu là không có công hay sự truyền nhiệt xảy ra ở ranh giới của hệ. Đối với 
sự bảo toàn động lượng, “kín” nghĩa là không có ngoại lực nào tác dụng vào trong hệ. 

Ví dụ 1. Súng đại bác 

Một khẩu đại bác khối lượng 1000 kg bắn ra một viên đạn ở vận tốc 200 m/s. Hỏi vận tốc giật lùi của 
khẩu đại bác bằng bao nhiêu ? 

� Định luật bảo toàn động lượng cho chúng ta biết 

pđại bác, i + pđạn, i = pđại bác, f + pđạn, f 

Chọn hệ tọa độ trong đó khẩu đại bác hướng theo chiều dương, thông tin đã cho là 

pđại bác, i = 0 

pđạn, i = 0 

pđạn, f = 2000 kg.m/s 

Chúng ta phải có pđại bác, f = - 2000 kg.m/s, nên vận tốc giật lùi của khẩu đại bác là – 2 m/s. 
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Ví dụ 2. Động cơ ion đẩy tàu vũ trụ  

Động cơ ion thực nghiệm cấp nguồn bằng Mặt trời của tàu thám hiểm vũ trụ Deep Space 1 phóng khí 
thải xenon của nó ra ở tốc độ 30.000 m/s, nhanh hơn 10 lần vận tốc phát khí thải đối với một động cơ 
tên lửa nhiên liệu hóa học tiêu biểu. Hỏi vận tốc cực đại mà phi thuyền này có thể đạt tới lớn gấp bao 
nhiêu lần so với một phi thuyền sử dụng nhiên liệu hóa học có khối lượng nhiên liệu (“khối lượng phản 
ứng”) bằng như vậy đẩy khí thải ra phía sau ? 

� Động lượng bằng khối lượng nhân với vận tốc. Cả hai phi thuyền đã cho là có khối lượng phản ứng 
bằng nhau, và khí thải của động cơ ion có vận tốc lớn hơn 10 lần, nên động lượng của khí thải của nó 
lớn hơn 10 lần. Trước khi động cơ bật lửa, cả phi thuyền lẫn phi thuyền đều không có động lượng, nên 
tổng động lượng của hệ là bằng không. Do bảo toàn động lượng, tổng động lượng cũng phải bằng 
không sau khi toàn bộ khí thải đã phát ra. Nếu chúng ta chọn chiều dương là chiều phi thuyền chuyển 
động, thì động lượng âm của khí thải được triệt tiêu bởi động lượng dương của phi thuyền. Động cơ 
ion cho phép tốc độ cuối cùng lớn gấp 10 lần. (Phân tích đã đơn giản hóa này bỏ qua thực tế là khối 
lượng phản ứng bị đẩy ra lúc sau khi cháy không chuyển động nhanh ra phía sau như vậy, vì tốc độ 
hướng ra phía trước của phi thuyền cũng đang chuyển động) 

 

a/ Động cơ lái ion của tàu vũ trụ NASA 
Deep Space 1 lúc đang chế tạo (bên trái) 
và đang thử nghiệm trong một buồng 
chân không (bên phải) trước ngày phóng 
của nó vào tháng 10/1998. Chủ yếu được 
dự định là một động cơ thử nghiệm các 
công nghệ mới, tuy vậy phi thuyền đã 
thực hiện một chương trình khoa học 
thành công bao gồm cả một chuyến bay 
gần đến một sao chổi. 

 

 

Khái quát hóa khái niệm động lượng 

 Như đối với tất cả các định luật bảo toàn khác, định luật bảo toàn động lượng đã phát 
triển theo thời gian. Vào những năm 1800, người ta đã thấy một chùm ánh sáng chạm lên 
một vật sẽ cấp cho nó một chút động lượng, mặc dù ánh sáng không có khối lượng, và do đó 
sẽ không có động lượng theo định nghĩa ở trên. Thay vì bác bỏ nguyên lí bảo toàn động 
lượng, các nhà vật lí của thời kì đó quyết định xét xem định nghĩa của động lượng có thể mở 
rộng để bao gồm động lượng mang bởi ánh sáng hay không. Quá trình diễn ra tương tự như 
quá trình đã nói tới ở trang 8 đối với sự nhận ra các dạng năng lượng mới. Bước thứ nhất là 
phát hiện thấy ánh sáng có thể truyền động lượng cho vật chất, và bước thứ hai là chứng tỏ 
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rằng động lượng có bởi ánh sáng có thể liên hệ theo một cách xác định với các tính chất có 
thể quan sát của ánh sáng. Họ nhận thấy sự bảo toàn động lượng có thể khái quát hóa một 
cách thành công bằng cách gán cho một chùm ánh sáng một vec-tơ động lượng cùng chiều 
với chuyển động của ánh sáng và có độ lớn tỉ lệ với phần năng lượng mà ánh sáng có. Động 
lượng của ánh sáng là không đáng kể dưới những trường hợp bình thường, ví dụ một lóe sáng 
tồn tại trong một giờ sẽ chỉ hấp thụ khoảng 10 -5 kg.m/s động lượng khi nó giật lùi. 

Ví dụ 3. Cái đuôi của sao chổi 

Động lượng không phải luôn bằng mv. Giống như nhiều sao 
chổi khác, sao chổi Halley có quỹ đạo elip rất dẹt. Đầu, hay 
lõi, của sao chổi gồm băng tuyết bẩn, nên năng lượng mang 
tới bởi ánh sáng Mặt trời cường độ mạnh làm sôi bốc ra hơi 
nước và các chất khí khác, b. Tuy nhiên, ánh sáng Mặt trời 
không chỉ mang năng lượng, nó còn mang động lượng. Một 
khi chất khí bốc ra, động lượng của ánh sáng Mặt trời tác 
động lên nó đẩy nó ra xa Mặt trời, tạo thành cái đuôi, c. 
Tương tự như với vật chất, động lượng bằng mv, bạn muốn 
ánh sáng không có khối lượng sẽ có động lượng bằng không, 
nhưng phương trình p = mv là phương trình không đúng đối 
với ánh sáng, và ánh sáng thật sự có động lượng (Một số sao 
chổi còn có một cái đuôi thứ hai, nó bị đẩy ra bởi lực điện 
thay vì bởi động lượng của ánh sáng Mặt trời) 

 Nguyên nhân mang điều này ra thảo luận không 
phải để bạn có thể đưa các con số vào trong công thức 
trong những tình huống kì lạ này. Điểm then chốt là các 
định luật bảo toàn đã được chứng minh quá vững vàng 
chính xác vì chúng có thể dễ dàng sửa đổi cho phù hợp với 
những trường hợp mới. Các định luật Newton không còn 
nằm ở trung tâm của sân khấu vật lí học nữa vì chúng 
không có được tính thích ứng như vậy. Nói rộng hơn, tinh 
thần của câu chuyện này là bản chất nhất thời của sự thật 
khoa học. 

 Cũng cần lưu ý là sự bảo toàn động lượng không 
phải là hệ quả của các định luật Newton, như thường được 
khẳng định trong các sách giáo khoa. Các định luật 
Newton không áp dụng cho ánh sáng, và do đó không thể 
nào sử dụng hợp lí để chứng minh bất cứ thứ gì mang tính 
khái niệm tổng quát như sự bảo toàn động lượng ở dạng 
thức hiện đại của nó. 

Những thay đổi hiện đại trong khái niệm động 
lượng 

Einstein giữ vai trò quan trọng trong hai sự thay đổi chủ yếu 
về khái niệm động lượng trong những năm 1900.  

Thứ nhất, Einstein đã chứng tỏ rằng phương trình p = mv sẽ 
không hoạt động đối với một hệ gồm các vật chuyển động ở 
tốc độ rất cao tương đối so với nhau. Ông đi tới một phương 
trình mới, theo đó mv chỉ là sự gần đúng khi vận tốc nhỏ. 

 

b/ Hơi nước và các chất khí khác đang 
bốc ra khỏi lõi của sao chổi Halley. 
Bức ảnh cận cảnh này được chụp bởi 
tàu vũ trụ European Giotto, bay qua 
trong vòng 596 km của lõi sao chổi 
vào ngày 13/03/1986. 

 

c/ Sao chổi Halley, nhìn ít phóng đại 
hơn từ một kính thiên văn trên mặt 
đất. 
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Thay đổi thứ hai, sự thay đổi còn lạ lùng hơn nữa, là sự nhận ra rằng ở cấp độ nguyên tử, chuyển động 
chắc chắn là ngẫu nhiên. Electron trong một nguyên tử hydrogen không thật sự quay xung quanh hạt 
nhân, mà nó hình thành nên một đám mây mờ ảo xung quanh hạt nhân. Có vẻ như điều này chứng 
minh cho sự không bảo toàn động lượng, nhưng thật ra sự lệch hướng ngẫu nhiên của proton phối hợp 
chính xác với sự lệch hướng của electron nên động lượng toàn phần vẫn đúng là không đổi. Trong một 
nguyên tử chì, có 82 electron cộng với hạt nhân, tất cả thay đổi động lượng của chúng một cách ngẫu 
nhiên từ thời điểm này sang thời điểm khác, nhưng tất cả đều phối hợp bí ẩn với nhau để giữ cho tổng 
vec-tơ động lượng không đổi. Trong thập niên 1930, Einstein đã chỉ ra rằng các lí thuyết nguyên tử đã 
phát triển khi đó sẽ yêu cầu loại phối hợp ma quỷ này, và sử dụng đây làm một luận cứ có cái gì đó vô 
lí về mặt vật lí trong những quan niệm mới. Tuy nhiên, các thí nghiệm đã chứng minh rằng các hiệu 
ứng ma quỷ thật sự xảy ra, và những phản đối của Einstein ngày nay được nhớ tới chỉ là một sự hiếu kì 
lịch sử. 

So sánh động lượng với động năng 

 Động lượng và động năng đều là số đo định lượng của chuyển động, và một vấn đề 
thứ yếu trong cuộc tranh luận Newton-Leibnitz xem ai là người phát minh ra phép tính giải 
tích là một lập luận xem mv (tức động lượng) hay mv2 (tức động năng không có 1/2 đằng 
trước) mới là số đo “đúng” của chuyển động. Học sinh thời nay chắc chắn có thể bào chữa 
cho câu hỏi tại sao chúng ta cần cả hai đại lượng, khi đó bản chất bổ sung nhau của chúng 
không hiển hiện trước mắt những trí tuệ vĩ đại của thế kỉ 18. Bảng sau đây liệt kê những sự 
khác biệt giữa chúng. 

động năng…. động lượng… 

là vô hướng. là vec-tơ. 

không thay đổi bởi lực vuông góc với chuyển 
động, lực đó chỉ làm đổi hướng của vec-tơ 
vận tốc. 

thay đổi bởi bất kì lực nào, vì sự thay đổi độ 
lớn hay hướng của vec-tơ vận tốc đều mang 
lại sự thay đổi vec-tơ động lượng. 

luôn luôn dương, và không thể triệt tiêu. triệt tiêu với động lượng có hướng ngược lại. 

có thể chuyển hóa thành những dạng năng 
lượng khác không có liên quan đến chuyển 
động. KE tự nó không phải là một đại lượng 
bảo toàn. 

luôn luôn bảo toàn trong một hệ kín. 

tăng lên 4 lần nếu vận tốc tăng gấp đôi. tăng gấp đôi nếu vận tốc tăng gấp đôi. 

Ví dụ 4. Con quay 

Một con quay có động lượng tổng cộng bằng không, vì đối với mỗi điểm quay luôn có một điểm khác 
ở phía bên kia triệt tiêu mất động lượng của nó. Tuy vậy, nó thật sự có động năng. 

Ví dụ 5. Động lượng và động năng khi bắn súng trường 

Súng trường và đạn có động lượng bằng không và động năng bằng không lúc bắt đầu. Khi bóp cò, viên 
đạn thu một chút động lượng về phía trước, nhưng động lượng này triệt tiêu với động lượng hướng ra 
sau của súng, cho nên tổng động lượng vẫn bằng không. Tuy nhiên, động năng của cả súng lẫn đạn đều 
là những vô hướng dương, và không triệt tiêu. Động năng tổng cộng được phép tăng lên, vì động năng 
được chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác. Ban đầu, có năng lượng hóa học trong thuốc súng. Hóa 
năng này được chuyển thành nhiệt, âm thanh, và động năng. Động năng “hướng ra sau” của khẩu súng 
không hề làm lạnh bờ vai của người bắn súng! 
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Ví dụ 6. Trái đất chao đảo 

Khi Mặt trăng hoàn thành nửa vòng quỹ đạo quanh Trái đất, chuyển động của nó đổi hướng. Điều này 
không có liên quan gì đến sự biến đổi động năng, và lực hấp dẫn của Trái đất không thực hiện công 
nào trên Mặt trăng. Tuy nhiên, vec-tơ vận tốc đảo chiều có nghĩa là động lượng đổi chiều, cho nên sự 
bảo toàn động lượng trong hệ kín Trái đất-Mặt trăng cho chúng ta biết Trái đất cũng phải thay đổi động 
lượng của nó. Thật vậy, Trái đất chao đảo trong một “quỹ đạo” nhỏ xung quanh một điểm bên dưới bề 
mặt của nó trên đường thẳng nối nó với Mặt trăng. Vec-tơ động lượng của hai vật thể cũng hướng theo 
chiều ngược nhau và triệt tiêu lẫn nhau. 

Ví dụ 7. Trái đất và Mặt trăng rời xa nhau 

Tại sao Mặt trăng không thể đột ngột bay ra xa theo một đường, còn Trái đất đi theo đường khác ? Sự 
bảo toàn động lượng không cấm như vậy, vì động lượng mới cần thiết của Mặt trăng theo một chiều có 
thể triệt tiêu bởi sự thay đổi động lượng của Trái đất, giả sử Trái đất hướng theo chiều ngược lại ở tốc 
độ thích hợp, chậm hơn. Thảm họa đó bị cấm bởi sự bảo toàn năng lượng, vì năng lượng của cả hai vật 
thể sẽ phải tăng lên nhiều. 

Ví dụ 8. Động lượng và động năng của một sông băng 

Một sông băng 1 km3 có khối lượng khoảng 1012 kg. Nếu nó chuyển động ở tốc độ 10-5 m/s, thì động 
lượng của nó là 107 kg.m/s. Đây là loại kết quả thuộc dạng khác thường mà chúng ta trông đợi, có lẽ 
tương đương với một tàu con thoi rời bệ phóng, hoặc tất cả xe hơi ở Los Angeles lái cùng chiều ở tốc 
độ trên đường cao tốc. Tuy nhiên, động năng của nó chỉ có 50 J, tương đương với số calo có trong một 
hạt anh túc hoặc năng lượng có trong một giọt xăng quá nhỏ để nhìn mà không có kính hiển vi. Động 
năng nó một cách đáng ngạc nhiên là vì động năng tỉ lệ với bình phương của vận tốc, và bình phương 
của một con số nhỏ là một con số còn nhỏ hơn nữa. 

☺ A. Nếu như tất cả các phân tử không khí trong phòng 
được dồn xuống một màng mỏng trên sàn nhà, thì điều đó 
có vi phạm sự bảo toàn động lượng cũng như sự bảo toàn 
năng lượng hay không ? 

B. Cái tủ lạnh có những cuộn dây ở phía sau và nóng lên, và 
nhiệt là chuyển động phân tử. Các phân tử đang chuyển 
động này có cả năng lượng và động lượng. Tại sao người ta 
không phải buộc chặt cái tủ lạnh với tường nhà để giữ cho 
nó khỏi bị giật lùi vì động lượng mà nó mất ở phía sau ? 

4.2 Va chạm trong không gian một chiều 
 Các nhà vật lí sử dụng thuật ngữ “va chạm” theo ý 
nghĩa rộng hơn công dụng bình thường, áp dụng nó cho 
bất kì tình huống nào trong đó các vật tương tác trong 
một khoảng thời gian nhất định. Một cái gậy đập vào một 
quả bóng chày, một hạt phát phóng xạ đang phá hủy 
ADN, và một khẩu súng và một viên đạn trên đường 
phân tách ra của chúng đều là những thí dụ của va chạm 
theo ý nghĩa này. Tiếp xúc vật lí thậm chí là không cần 
thiết. Một sao chổi lướt qua Mặt trời trên quỹ đạo 
hyperbol của nó được xem là chịu một sự va chạm, cho 
dù nó chẳng chạm trúng Mặt trời. Toàn bộ vấn đề là ở 
chỗ sao chổi và Mặt trời tác dụng lực hấp dẫn lên nhau. 

 Nguyên nhân mở rộng thuật ngữ “va chạm” theo 
ý nghĩa này là tất cả những tình huống này có thể xem xét 
về mặt toán học sử dụng các định luật bảo toàn theo kiểu 

 

d/ Ảnh chụp qua Kính thiên văn vũ trụ 
Hubble này cho thấy một thiên hà nhỏ 
(đốm màu vàng ở phía dưới bên phải) 
va chạm với thiên hà lớn hơn (xoắn ốc 
gần chính giữa ảnh), tạo ra một sóng 
hình thành sao (vệt màu xanh) do các 
sóng chấn động đi qua các đám mây 
khí của thiên hà. Đây được xem là một 
va chạm theo ý nghĩa vật lí, mặc dù 
theo thống kê thì chắc chắn chẳng có 
ngôi sao nào trong mỗi thiên hà đâm 
trúng một ngôi sao trong thiên hà kia 
(Đây là vì các ngôi sao rất nhỏ so với 
khoảng cách giữa chúng). 
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giống nhau. Trong thí dụ thứ nhất, sự bảo toàn động 
lượng là tất cả những gì cần thiết. 

Ví dụ 9. Tông xe từ phía sau tới 

Cô Chang bị xe ông Nelson tông xe từ phía sau tới tại trạm 
đèn đỏ, và kiện ông phải bồi thường tiền thuốc cho cô. Ông 
Nelson khai rằng ông chỉ chuyển động 35 dặm/h khi ông 
đụng trúng cô Chang. Còn cô ta thì cho rằng ông chạy 
nhanh hơn như thế nhiều. Hai chiếc xe đã mắc vào nhau sau 
va chạm, và phép đo chiều dài vết trượt và hệ số ma sát cho 
thấy vận tốc chung của chúng ngay sau lúc va chạm là 19 
dặm/h. Chiếc Nissan của ông Nelson nặng 3100 pound, và 
chiếc Cadillac của cô Chang nặng 5200 pound. Hỏi ông 
Nelson có khai đúng sự thật không ? 

� Vì hai chiếc xe mắcvào nhau, nên chúng ta có thể viết phương trình bảo toàn động lượng sử dụng 
chỉ hai vận tốc, v cho vận tốc của ông Nelson trước va chạm, và v’ cho vận tốc chung của họ lúc sau: 

mNv = mNv’ + mCv’ 

Giải phương trình theo biến v, chúng ta có 

1 'C

N

m
v v

m

 
= + 
 

 

Mặc dù chúng ta được cho các khối lượng theo pound, một đơn vị của lực, nhưng tỉ số của các khối 
lượng bằng với tỉ số của các trọng lượng, và ta tìm được v = 51 dặm/h. Ông Nelson đã nói dối. 

 Ví dụ trên thật đơn giản vì cả hai xe có vận tốc bằng nhau lúc sau. Tuy nhiên, trong 
nhiều va chạm một chiều, hai vật không dính vào nhau. Nếu chúng ta muốn đoán trước kết 
quả của một va chạm như thế, thì sự bảo toàn động lượng không thể đáp ứng, vì cả hai vận 
tốc sau va chạm là chưa biết, nên chúng ta có một phương trình hai ẩn số. 

 Sự bảo toàn năng lượng có thể mang lại một phương trình thứ hai, nhưng áp dụng nó 
thì chẳng dễ, vì động năng chỉ là dạng đặc biệt của năng lượng phải đi cùng với chuyển động. 
Trong nhiều va chạm, một phần động năng có mặt trước va chạm được dùng để tạo ra nhiệt 
hoặc âm thanh, hoặc phá vỡ các vật hoặc bẻ cong chúng vĩnh viễn. Thật vật, xe hơi được 
thiết kế cẩn thận để vò nhàu trong va chạm. Việc vò nhàu chiếc xe sử dụng hết năng lượng, 
và điều đó tốt vì mục tiêu là giải phóng toàn bộ động năng theo một kiểu tương đối an toàn 
và điều khiển được. Ở một mức độ đối nghịch, một siêu cầu là “siêu” vì nó đi ra khỏi va 
chạm với hầu như toàn bộ động năng ban đầu của nó, chỉ dự trữ nó trong thời gian ngắn ngủi 
ở dạng thế năng khi nó bị ép bởi va chạm. 

 Các va chạm thuộc loại siêu cầu, trong đó hầu như không có chút động năng nào bị 
chuyển hóa thành các dạng khác của năng lượng, vì chúng có KEf = KEi, ngược lại với bất 
đẳng thức kém hữu dụng hơn KEf< KEi đối với trường hợp kiểu như quả tennis nảy trên cỏ. 

Ví dụ 10. Các quả bi-a va chạm trực diện 

Hai quả bi-a va chạm trực diện, va chạm bị hạn chế trong một chiều. Các quả bi-a được chế tạo sao cho 
chúng càng mất ít động năng càng tốt trong một va chạm, nên dưới giả định rằng không có động năng 
chuyển hóa thành bất kì dạng nào khác của năng lượng, chúng ta có thể tiên đoán điều gì về những kết 
quả của một va chạm như thế ? 

� Các quả bi-a có khối lượng như nhau, nên chúng ta sử dụng cùng một kí hiệu m cho cả hai. Sự bảo 
toàn năng lượng và không có thất thoát động năng cho chúng ta hai phương trình 
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1 2 1 2i i f fmv mv mv mv+ = +  

1 2 1 2

2 2 2 21 1 1 1

2 2 2 2i i f f
mv mv mv mv+ = +  

Các khối lượng và thừa số 1/2 có thể đơn giản đi, và chúng ta bỏ các chỉ số dưới rườm rà bằng việc 
thay thế các kí hiệu v1i,… với các kí hiệu A, B, C và D: 

A + B = C + D 

A2 + B2 = C2 + D2 

Một chút kinh nghiệm với những con số cho thấy rằng với các giá trị cho trước của A và B, không thể 
nào tìm được C và D thỏa mãn những phương trình này trừ khi C và D bằng A và B, hoặc C và D bằng 
A và B nhưng hoán vị. Một phép chứng minh đầy đủ của thực tế này được trình bày trong khung bên 
dưới. Trong trường hợp đặc biệt ban đầu quả cầu 2 nằm yên, kết quả này cho chúng ta biết rằng quả 
cầu 1 dừng lại khi va chạm, còn quả cầu 2 chuyển động tới trước ở tốc độ có bởi quả cầu 1 lúc đầu. 
Hành trạng này thật quen thuộc với những người chơi bi-a. 

Chứng minh kết luận trong ví dụ 10 

Phương trình A + B = C + D nói rằng độ biến thiên vận tốc của một quả cầu bằng và ngược với độ 
biến thiên vận tốc của quả cầu kia. Chúng ta đặt ra kí hiệu x = C – A chỉ độ biến thiên vận tốc của quả 
cầu 1. Phương trình thứ hai khi đó có thể viết lại là A2 + B2 = (A + x)2 + (B – x)2. Bình phương các đại 
lượng trong ngoặc và sau đó đơn giản, chúng ta có 0 = Ax – Bx + x2. Phương trình này có nghiệm tầm 
thường x = 0, tức là không có vận tốc của quả cầu nào thay đổi, nhưng điều này không thể xảy ra về 
mặt vật lí vì hai quả cầu không thể đi qua nhau như những con ma. Giả sử 0x ≠ , chúng ta có thể chia 
cho x và giải được x = B – A. Điều này nghĩa là quả cầu 1 thu được một lượng vận tốc vừa đủ để tương 
xứng với vận tốc ban đầu của quả cầu 2, và ngược lại. Hai quả bóng phải trao đổi vận tốc. 

 Thường thì, như trong ví dụ trên, các chi tiết đại số là phần kém hấp dẫn nhất của bài 
toán, và người ta có thể thu được nhận thức vật lí quan trọng đơn giản bằng cách đếm số 
lượng biến và so sánh với số phương trình. Giả sử một kẻ mới tập tễnh chơi bi-a lưu ý một 
trường hợp trong đó cây cơ của cô ta thụt một quả bi-a ban đầu đứng yên và dừng lại đột 
ngột. “Trời, thật tuyệt cú mèo”, cô ta nghĩ. “Tôi cá là tôi không bao giờ có thể lặp lại điều đó 
một lần nữa trong một triệu năm”. Nhưng cô ta thử lại, và nhận thấy cô ta không thể nào giúp 
thực hiện điều đó cho dù là cô ta không muốn. May thay, cô ta vừa học về các va chạm trong 
khóa học vật lí. Một khi cô ta viết được các phương trình bảo toàn năng lượng và không có 
sự mất mát động năng, cô ta thật sự không phải hoàn thành phép tính đại số. Cô ta biết mình 
có hai phương trình theo hai biến, nên phải có một nghiệm số xác định. Một khi cô ta nhìn 
thấy kết quả của một va chạm như thế, cô ta biết điều tương tự cũng phải xảy ra mọi lúc. 
Điều tương tự sẽ xảy ra với các hòn bi hay quả bóng vồ va chạm nhau. Không thành vấn đề 
chuyện khối lượng và vận tốc khác nhau, vì tích số của chúng mới không thay đổi. 

Khám phá ra neutron 

 Đây là loại lí giải được sử dụng bởi James Chadwick trong khám phá năm 1932 của 
ông về neutron. Lúc ấy, nguyên tử được hình dung là cấu thành từ hai loại hạt cơ bản, proton 
và electron. Proton thì nặng hơn nhiều, và co cụm lại với nhau trong lõi của nguyên tử, hay 
hạt nhân. Lực hút điện làm cho các electron quay xung quanh hạt nhân theo vòng tròn, giống 
hệt như lực hấp dẫn giữ cho các hành tinh khỏi văng ra khỏi hệ Mặt trời. Các thí nghiệm cho 
thấy hạt nhân helium, chẳng hạn, tác dụng lực điện lên electron đúng bằng gấp đôi so với hạt 
nhân hydrogen, nguyên tử nhỏ nhất, và điều này được giải thích bằng cách nói rằng helium 
có hai proton so với một của hydrogen. Vấn đề là theo mô hình này, helium sẽ có hai electron 
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và hai proton, cho nó khối lượng đúng bằng hai lần khối lượng nguyên tử hydrogen có một 
electron và một proton. Thật ra, helium có khối lượng khoảng bốn lần khối lượng hydrogen. 

 Chadwick cho rằng hạt nhân helium có hai hạt nữa thuộc một loại mới, chúng không 
tham gia tương tác điện nào hết, tức là trung hòa về điện. Nếu các hạt này có khối lượng rất 
gần như proton, thì tỉ số khối lượng bốn-trên-một của helium và hydrogen có thể giải thích 
được. Năm 1930, một loại bức xạ mới đã được phát hiện hình như phù hợp với mô tả này. 
Nó trung hòa điện, và hình như phát ra từ hạt nhân của các nguyên tố nhẹ không hứng chịu 
bất kì loại bức xạ nào khác. Tuy nhiên, lúc này, các báo cáo về những loại hạt mới có đến 
hàng tá, và đa phần chúng hóa ra hoặc là những cụm cấu thành từ những hạt đã biết trước đó 
hoặc là những hạt đã biết trước đó có năng lượng cao hơn. Nhiều nhà vật lí tin rằng hạt 
“mới” thu hút sự chú ý của Chadwick thật ra là một hạt trước đó đã biết gọi là tia gamma, nó 
trung hòa điện. Vì tia gamma có khối lượng zero, cho nên Chadwick quyết định tử xác định 
khối lượng của hạt mới và thấy nó khác không và xấp xỉ bằng khối lượng proton. 

 Thật không may, một hạt hạ nguyên tử không phải là thứ bạn có thể đặt lên một cái 
cân và cân nó. Chadwick đi tới một giải pháp tài tình. Khối lượng hạt nhân của các nguyên tố 
khác nhau lúc ấy đã được biết, và kĩ thuật đã được phát triển cho việc đo tốc độ của một hạt 
nhân chuyển động nhanh. Vì thế, ông đã cho bắn phá các mẫu nguyên tố chọn lọc với những 
hạt mới bí ẩn. Khi một va chạm trực tiếp, trực diện xảy ra giữa một hạt bí ẩn và hạt nhân của 
một trong các nguyên tử bia, thì hạt nhân đó sẽ bật ra khỏi nguyên tử và ông sẽ đo được vận 
tốc của nó. 

 
e/ Bàn bi-a hạ nguyên tử của Chadwick. Một đĩa kim loại polonium dạng tự nhiên cung cấp một nguồn bức xạ 
có khả năng bắn neutron ra khỏi hạt nhân beryllium. Loại bức xạ phát ra bởi polonium dễ dàng bị hấp thụ bởi 
một vài mm không khí, cho nên không khí phải được bơm ra khỏi buồng phía bên trái. Các neutron, các hạt bí 
ẩn của Chadwick, đâm xuyên qua vật chất dễ dàng hơn nhiều, và bay qua vách ngăn và đi vào buồng phía bên 
phải, nơi chứa đầy khí nitrogen hoặc hydrogen. Khi một neutron va chạm với một hạt nhân nitrogen hoặc 
hydrogen, nó tống hạt nhân ra khỏi nguyên tử ở tốc độ cao, và hạt nhân giật lùi này khi đó xé toạc hàng nghìn 
nguyên tử khác của chất khí. Kết quả là một xung điện có thể phát hiện được trên một dây dẫn ở phía bên phải. 
Các nhà vật lí đã chế tạo loại thiết bị này cho nên họ có thể dịch cường độ xung điện thành vận tốc của hạt nhân 
giật lùi. Toàn bộ thiết bị vẽ trong hình sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn, trái ngược hoàn toàn với các máy 
gia tốc hạt khổng lồ ngày nay. 
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 Giả sử, chẳng hạn, chúng ta bắn một mẫu nguyên tử hydrogen với các hạt bí ẩn. Vì 
các hạt tham gia trong va chạm là các hạt cơ bản, nên không có cách nào cho động năng biến 
đổi thành nhiệt hay bất kì dạng năng lượng nào khác, và như vậy Chadwick có hai phương 
trình theo ba biến: 

Phương trình 1: bảo toàn động lượng 

Phương trình 2: không có mất mát động năng 

Biến số 1: khối lượng của hạt bí ẩn 

Biến số 2: vận tốc ban đầu của hạt bí ẩn 

Biến số 3: vận tốc cuối cùng của hạt bí ẩn 

Số biến nhiều hơn số phương trình cho nên không có nghiệm duy nhất nào. Nhưng 
bằng cách tạo ra va chạm với hạt nhân của một nguyên tố khác, nitrogen, ông thu được hai 
phương trình nữa mà chỉ sử dụng thêm một biến thôi: 

Phương trình 3: bảo toàn động lượng trong va chạm mới 

Phương trình 4: không có mất mát động năng trong va chạm mới 

Biến số 4: vận tốc cuối cùng của hạt bí ẩn trong va chạm mới 

Như vậy, ông đã có thể giải phương trình cho tất cả các biến, trong đó có khối lượng 
của hạt bí ẩn, nó thật sự nằm trong vòng 1% khối lượng của proton. Ông đặt tên cho hạt mới 
là neutron, vì nó trung hòa điện. 

☺ A. Những người chơi bi-a giỏi biết cách làm cho quả bi-a bị thụt quay tròn, có thể làm cho nó không 
dừng lại đột ngột trong va chạm trực diện với quả bi-a nằm yên. Nếu điều này không vi phạm các định 
luật vật lí, thì ở ví dụ trên phải có thêm giả sử tiềm ẩn nào nữa ? 

4.3* Mối quan hệ của động lượng với khối tâm 
 Chúng ta đã thảo luận khái niệm khối tâm trong quyển đầu của bộ sách này, nhưng sử 
dụng khái niệm động lượng bây giờ chúng ta có thể tìm một phương pháp toán học cho xác 
định khối tâm, giải thích tại sao chuyển động của khối tâm của một vật thường biểu hiện 
chuyển động đơn giản hơn bất kì điểm nào khác, và thu được một phương pháp rất đơn giản 
và mạnh để tìm hiểu các va chạm. 

f/ Trong hình chụp liên tiếp này, 
chúng ta thấy cái chìa vặn từ phía 
trên nhìn xuống khi nó bay trong 
không khí, vừa quay vừa đi tới. 
Khối tâm của nó, đánh dấu với 
chữ thập đen, chuyển động theo 
một đường thẳng, không giống 
như các điểm khác trên cái chìa 
vặn, chúng đi theo những vòng 
tròn. 
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 Bước thứ nhất là nhận ra khái niệm khối tâm có thể áp 
dụng cho các hệ chứa nhiều hơn một vật. Ngay cả một số thứ 
như cái chìa vặn, chúng ta nghĩ là một vật, thật ra cấu thành từ 
nhiều nguyên tử. Khối tâm đặc biệt dễ hình dung trong trường 
hợp biểu diễn trong hình bên, trong đó ha quả khúc côn cầu 
giống hệt nhau va chạm nhau. Rõ ràng trên cơ sở đối xứng thì 
khối tâm của chúng phải nằm ở điểm chính giữa chúng. Sau 
rốt, trước đây chúng ta đã định nghĩa khối tâm là điểm cân 
bằng, và nếu hai quả bóng được đẩy bằng cái gậy rất nhẹ có 
khối lượng của nó không đáng kể, hiển nhiên chúng sẽ cân 
bằng ở điểm chính giữa. Không hề gì chuyện các quả bóng là 
hai vật cách rời nhau. Vẫn đúng là chuyển động khối tâm của 
chúng đặc biệt đơn giản, giống hệt như trường hợp khối tâm 
của cái chìa vặn. 

 Tọa độ x của khối tâm của quả bóng khúc côn cầu do 
đó được cho bởi xcm = (x1 + x2)/2, tức là trung bình số học của 
các tọa độ x của chúng. Tại sao chuyển động của nó quá đơn 
giản ? Nó phải làm việc với sự bảo toàn động lượng. Vì các 
quả khúc côn cầu không bị tác dụng bởi bất kì lực ngoài nói 
chung nào, nên chúng hình thành nên một hệ kín, và tổng 
động lượng của chúng được bảo toàn. Tổng động lượng của 
chúng là 

mv1 + mv2 = m (v1 + v2) 
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g/ Hai quả khúc côn cầu va chạm 
nhau. Khối tâm chung của chúng vạch 
thành đường thẳng biểu diễn bởi 
đường đứt nét. 

 Nói cách khác, tổng động lượng của hệ là bằng nhau nếu như tất cả khối lượng của nó 
tập trung tại điểm khối tâm. Vì tổng động lượng được bảo toàn, nên thành phần x của vec-tơ 
vận tốc của khối tâm không thể thay đổi. Điều tương tự cũng đúng đối với những thành phần 
khác, nên khối tâm phải chuyển động theo một đường thẳng ở tốc độ không đổi. 

 Mối quan hệ trên giữa tổng động lượng và chuyển động của khối tâm áp dụng cho bất 
kì hệ nào, cho dù nó có kín hay không. 

Liên hệ giữa tổng động lượng với chuyển động của khối tâm 

Tổng động lượng của hệ bất kì liên hệ với tổng khối lượng của nó và vận tốc của khối tâm 
của nó bởi phương trình  

ptp = mtpvcm 
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 Còn một hệ chứa các vật có khối lượng khác nhau, hoặc chứa nhiều hơn hai vật thì 
sao ? Lí giải ở trên có thể khái quát hóa cho trung bình trọng lượng 

1 1 2 2

1 2

...

...cm

m x m x
x

m m

+ +
=

+ +
 

với các phương trình tương tự cho các tọa độ y và z. 

Động lượng trong các hệ quy chiếu khác nhau  

 Chuyển động tuyệt đối được cho là không thể phát hiện được, tức là các định luật vật 
lí được cho là có giá trị như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính. Nếu ban đầu chúng ta 
tính động lượng trong một hệ quy chiếu và tìm thấy động lượng được bảo toàn, rồi sau đó 
giải lại bài toán trong một số hệ quy chiếu khác đang chuyển động so với hệ thứ nhất, thì các 
giá trị số của động lượng sẽ khác hoàn toàn. Cho dẫu vậy, động lượng sẽ vẫn được bảo toàn. 
Vấn đề là ở chỗ chúng ta giải một bài toán trong một hệ quy chiếu thích hợp. 

 Một cách chứng minh điều này là áp dụng phương trình ptp = mtpvcm. Nếu vận tốc của 
hệ B tương đối so với hệ A là vBA, thì kết quả duy nhất của sự thay đổi hệ quy chiếu là biến 
đổi vcm từ giá trị ban đầu của nó sang vcm + vBA. Phép toán này cộng một hằng số vào vec-tơ 
động lượng, nó không có ảnh hưởng lên sự bảo toàn động lượng. 

Hệ quy chiếu khối tâm 

 Một hệ quy chiếu đặc biệt hữu dụng trong nhiều trường hợp là hệ quy chiếu chuyển 
động cùng với khối tâm, gọi là hệ quy chiếu khối tâm (cm). Trong hệ quy chiếu này, tổng 
động lượng là bằng không. Các thí dụ sau đây cho thấy làm thế nào hệ quy chiếu khối tâm có 
thể là một công cụ đầy sức mạnh cho sự đơn giản hóa các hiểu biết của chúng ta về các va 
chạm. 

Ví dụ 11. Va chạm của các quả bóng bi-a nhìn trong hệ quy 
chiếu khối tâm 

Nếu bạn cử động đầu của bạn sao cho mắt của bạn luôn luôn 
ở phía trên điểm nửa đường giữa hai quả bi-a, thì bạn đang 
nhìn các thứ trong hệ quy chiếu khối tâm. Trong hệ quy 
chiếu này, các quả bi-a tiến về khối tâm ở tốc độ không đổi. 
Do đối xứng, chúng phải bật trở lại ở tốc độ bằng nhau dọc 
theo đường mà chúng đã đi vào. Vì các quả bi-a về cơ bản có 
quỹ đạo tráo đổi trong hệ quy chiếu khối tâm, nên điều tương 
tự cũng phải đúng trong hệ quy chiếu bất kì. Đây cũng là kết 
quả yêu cầu tính toán đại số vất vả để chứng minh trước đây 
mà không cần đến khái niệm hệ quy chiếu khối tâm. 

Ví dụ 12. Hiệu ứng súng cao su 

Đúng là một thực tế phản trực giác khi mà một phi thuyền có 
thể thu tốc độ bằng cách lượn xung quanh một hành tinh, nếu 
nó đi vào ở hướng ngược lại với hướng chuyển động của 
hành tinh. Mặc dù không có tiếp xúc vật lí nào, nhưng chúng 
ta xem cuộc chạm trán đó là một va chạm một chiều, và phân 
tích nó trong hệ quy chiếu khối tâm. Hình i cho thấy một “va 
chạm” kiểu như thế, với một tàu thám hiểu vũ trụ bay xung 
quanh Mộc tinh. Trong hệ quy chiếu của Mặt trời, Mộc tinh 
đang chuyển động. 

 

h/ Cử động đầu của bạn sao cho bạn 
luôn nhìn xuống từ nơi thích hợp phía 
trên khối tâm, bạn thấy va chạm của 
hai quả bóng khúc côn cầu trong hệ 
quy chiếu khối tâm. 

 

i/ Hiệu ứng súng cao su nhìn trong hệ 
quy chiếu của Mặt trời. Mộc tinh đang 
chuyển động sang bên trái, và va chạm 
là trực diện. 
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Còn trong hệ quy chiếu khối tâm thì sao ? Vì Mộc tinh nặng 
hơn phi thuyền rất nhiều, cho nên khối tâm về cơ bản nằm cố 
định tại tâm của Mộc tinh, và Mộc tinh có vận tốc bằng 
không trong hệ quy chiếu khối tâm, như biểu diễn trong hình 
j. Hệ quy chiếu khối tâm đang chuyển động sang bên trái so 
với hệ quy chiếu gắn với Mặt trời sử dụng trong hình i, nên 
vận tốc ban đầu của phi thuyền là lớn hơn trong hệ quy chiếu 
này. 

Mọi thứ đơn giản hơn trong hệ quy chiếu khối tâm, vì nó đối 
xứng hơn. Trong hệ quy chiếu gắn với Mặt trời phức tạp, 
đoạn đi vào của sự chạm trán thật nhanh, vì hai vật đang tiến 
về phía nhau, còn sự chia tách của chúng ở đoạn ra thì từ từ 
hơn, vì Mộc tinh đang cố đuổi theo. Trong hệ quy chiếu khối 
tâm, Mộc tinh vẫn nằm yên và phải có một sự đối xứng hoàn 
hảo giữa các đoạn đi vào và đi ra, nên theo đối xứng chúng ta 
có v1f = - v1i. Trở lại hệ quy chiếu gắn với Mặt trời, vận tốc 
cuối cùng của phi thuyền tăng lên bởi chuyển động tương đối 
của các hệ so với nhau. Trong hệ quy chiếu gắn với Mặt trời, 
vận tốc của phi thuyền tăng lên đáng kể. 

 

j/ Hiệu ứng súng cao su nhìn trong hệ 
quy chiếu khối tâm của hệ Mộc tinh-
phi thuyền. 

Kết quả cũng có thể hiểu theo quan điểm công và năng lượng. Trong hệ quy chiếu của Mộc tinh, Mộc 
tinh không thực hiện công nào lên phi thuyền khi nó quay xung quanh hành tinh, vì chuyển động 
vuông góc với lực. Nhưng trong hệ quy chiếu của Mặt trời, vec-tơ vận tốc của phi thuyền tại thời điểm 
trên có một thành phần lớn hướng sang trái, vì thế Mộc tinh đang thực hiện công lên nó. 

☺ A. Cho một ví dụ bằng số của hai khối lượng không bằng nhau đang chuyển động trong không gian 
một chiều ở vận tốc không đổi, và xác nhận phương trình ptp = mtpvcm trong khoảng thời gian một giây. 

B. Cái vợt tennis hoặc bóng bàn càng nặng làm cho quả bóng bay đi càng nhanh. Giải thích tại sao điều 
này đúng, sử dụng hệ quy chiếu khối tâm. Cho đơn giản, giả sử cái vợt vẫn nằm yên trước khi va 
chạm, và tay của người chơi không tác dụng bất kì lực nào đủ lớn để có tác động đáng kể trong khoảng 
thời gian ngắn của vụ va chạm. 

4.4 Sự truyền động lượng 

Tốc độ biến thiên động lượng 

 Như với sự bảo toàn năng lượng, chúng ta cần có một phương pháp đo và tính sự 
truyền động lượng vào hoặc ra khỏi một hệ khi hệ không kín. Trong trường hợp năng lượng, 
câu trả lời hơi phức tạp, và những kĩ thuật hoàn toàn khác phải được sử dụng cho việc đo sự 
biến đổi cơ năng (công) và sự truyền nhiệt bởi sự dẫn. Đối với động lượng, vấn đề đơn giản 
hơn nhiều. 

 Trong trường hợp đơn giản nhất, hệ gồm một vật chịu tác dụng bởi một lực không đổi 
bên ngoài. Vì chỉ có vận tốc của vật có thể thay đổi, không thay đổi khối lượng của nó, cho 
nên động lượng biến đổi là 

∆p = m∆v 

Với sự hỗ trợ của a = F/m và phương trình gia tốc không đổi a= ∆v/∆t trở thành 

∆p = ma∆t 

      = F∆t 
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Như vậy, tốc độ biến thiên động lượng, tức là số kg.m/s bị hấp thụ mỗi giây, đơn giản chính 
là lực ngoài 

p
F

t

∆
=

∆
 

[liên hệ giữa lực tác dụng lên một vật và tốc độ biến thiên động 
lượng của nó; chỉ có giá trị nếu lực không đổi] 

 Đây chỉ là một phát biểu lại của định luật II Newton, 
và thật ra Newton vốn phát biểu nó theo cách này. Như chỉ 
rõ trong hình k, liên hệ giữa lực và động lượng là tương tự 
như liên hệ giữa công và năng lượng. 

 Tình huống không khác gì về bản chất đối với một 
hệ gồm nhiều vật. Có thể có các lực giữa các vật, nhưng các 
nội lực không thể làm biến đổi động lượng của hệ. (Nếu 
chúng làm được, thì việc loại trừ các ngoại lực sẽ mang lại 
một hệ kín có thể làm biến đổi động lượng riêng của nó, 
giống như nhân vật thần thoại có thể tự vươn lên bằng nỗ 
lực của bản thân). Phương trình ở trên trở thành 

tp
tp

p
F

t

∆
=

∆
 

 

k/ Công và lực là tốc độ mà năng lượng 
và động lượng bị biến đổi. 

[liên hệ giữa tổng ngoại lực tác dụng lên một hệ và tốc độ biến đổi tổng động lượng 
của nó; chỉ có giá trị nếu lực là không đổi] 

Ví dụ 13. Đi bộ trúng cột đèn 

Từ trạng thái nghỉ, bạn bắt đầu đi bộ, tăng động lượng của bạn lên 100 kg.m/s. Bạn đi thẳng vào một 
cột đèn. Tại sao độ biến thiên động lượng - 100 kg.m/s gây ra bởi cột đèn đau đớn hơn nhiều so với độ 
biến thiên + 100 kg.m/s khi bạn bắt đầu đi ? 

� Tình huống trong không gian một chiều, nên chúng ta có thể xử lí với kí hiệu vec-tơ. Có thể bạn mất 
khoảng 1 s để tăng tốc độ lúc ban đầu, nên lực của đất tác dụng lên bạn là F = ∆p/∆t≈ 100 N. Tuy 
nhiên, bạn va chạm với cột đèn trong nháy mắt, nói ví dụ trong 1/10 s hay ngắn hơn. Chia cho giá trị ∆t 
nhỏ hơn nhiều này mang lại lực lớn hơn nhiều, có lẽ hàng nghìn newton. (Dấu âm đơn giản có nghĩa là 
lực có hướng ngược lại) 

 Đây cũng là nguyên tắc túi khí trong xe hơi. Thời gian cần thiết cho túi khí giảm tốc 
đầu của bạn khá lâu, thời gian cần thiết cho gương mặt bạn đi được 20 hoặc 30 cm. Không có 
túi khí, mặt của bạn sẽ đập trúng bảng đồng hồ, và khoảng thời gian sẽ ngắn hơn nhiều cho 
sọ của bạn di chuyển chừng 2 cm trong khi mặt của bạn bị ép lại. Lưu ý rằng mỗi phương 
pháp, lượng công cơ học bằng nhau phải được thực hiện trên đầu của bạn: đủ để loại trừ tất 
cả động năng của nó. 
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Ví dụ 14. Động cơ lái ion cho phi thuyền 

Động cơ lái ion của tàu vũ trụ Deep Space 1, hình ở trang 53 và đã 
thảo luận trong ví dụ 2, tạo ra một lực đẩy 90 mN. Nó mang khoảng 
80 kg khối lượng phản ứng mà nó giải phóng ra ở tốc độ 30.000 
m/s. Hỏi động cơ có thể tiếp tục cung cấp lượng lực đẩy này trong 
bao lâu trước khi tiêu thụ hết khối lượng phản ứng để bị xô trở lại ? 

� Giải phương trình F = ∆p/∆t cho biến ∆t, và xem lực và động 
lượng là các vô hướng, vì bài toán ở đây là một chiều, chúng ta tìm 
được 

p
t

F

∆
∆ =  

( ) ( )80 30.000 /

0,090

khithai khithaim v

F
kg m s

N

∆
=

=
 

= 2,7 x 107 s 

= 300 ngày 

 

l/ Ví dụ 15 

Ví dụ 15. Cái hộp đổ 

Nếu bạn đặt một cái hộp trên một bề mặt không ma sát, nó sẽ ngã với chuyển động rất phức tạp khó mà 
dự đoán cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta biết, khối tâm của nó chuyển động theo cùng hướng với vec-tơ 
động lượng của nó. Có hai lực, một lực pháp tuyến và một lực hấp dẫn, cả hai đều thẳng đứng. (Lực 
hấp dẫn thật ra là nhiều lực hấp dẫn tác dụng lên tất cả các nguyên tử trong hộp). Hợp lực phải thẳng 
đứng, cho nên vec-tơ động lượng cũng hoàn toàn thẳng đứng, và khối tâm chuyển động theo chiều 
thẳng đứng. Điều này đúng cho dù là cái hộp nảy lên và đổ nhào. 

Diện tích dưới đồ thị lực-thời gian  

 Một vài va chạm thực tế bao hàm một lực không đổi. Ví dụ, khi quả bóng tennis 
chạm trúng cây vợt, các sợi dây căng ra và quả bóng bị ép đột ngột. Cả hai tác dụng giống 
như những lò xo tuân theo định luật Hooke, phát biểu rằng lực tỉ lệ với độ nén hoặc giãn. Lực 
vì thế ban đầu thì nhỏ, tiến gần lên cực đại khi quả bóng chừng đảo hướng và giảm xuống trở 
lại khi quả bóng trên đường của nó bay trở ra. Phương trình F = ∆p/∆t, suy ra dưới giả định 
gia tốc không đổi, không áp dụng được ở đây, và lực thậm chí không có một giá trị số rõ ràng 
có thể thay vào trong phương trình. 

Như với các phương trình trông tương tự 
/v x t= ∆ ∆ , phương trình /F p t= ∆ ∆  được khái quát 

hóa chính xác bằng cách nói rằng lực là độ dốc của đồ 
thị p-t. 

Ngược lại, nếu chúng ta muốn tìm p∆ từ một đồ 
thị như đồ thị trên hình m, một phương pháp sẽ là chia 
lực cho khối lượng của quả cầu, thay đổi tỉ lệ của trục 
Fđể vẽ đồ thị gia tốc theo thời gian. Diện tích nằm dưới 
đồ thị gia tốc theo thời gian cho biết độ biến thiên vận 
tốc, nó có thể nhân với khối lượng để tìm độ biến thiên 

 

m/ Đồ thị F – t đối với một cây vợt tennis 
đập vào quả tennis có thể trong như thế 
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động lượng. Tuy nhiên, đấy là một sự phức tạp không 
cần thiết, vì chúng ta bắt đầu bằng cách chia cho khối 
lượng và kết thúc bằng cách nhân với nó. Như vậy, có ý 
nghĩa hơn là tìm diện tích nằm dưới đồ thị F – t ban 
đầu, nó sẽ cho chúng ta biết độ biến thiên động lượng 
một cách trực tiếp. 

này. Phần động lượng trao đổi bằng với 
diện tích nằm dưới đường cong. 

☺ A. Nhiều va chạm, kiểu như va chạm của cây gậy với quả bóng chày, có vẻ như tức thời. Đa số mọi 
người cũng sẽ không tưởng tượng rằng cây gậy hoặc quả bóng bị uốn cong hoặc bị nén lại trong va 
chạm đó. Hãy xét những khả năng sau đây: 

1. Va chạm đó là tức thời 

2. Va chạm đó mất một lượng thời gian hữu hạn, trong đó quả bóng và cây gậy giữ nguyên 
hình dạng của chúng và vẫn tiếp xúc nhau. 

3. Va chạm đó mất một lượng thời gian hữu hạn, trong đó quả bóng và cây gậy bị uốn cong 
hoặc bị nén lại. 

Làm thế nào hai trong số ba trường hợp này có thể bị bác bỏ dựa trên các xem xét năng lượng hoặc 
động lượng ? 

4.5 Động lượng trong không gian ba chiều 
 Trong mục này, chúng ta thảo luận xem làm thế nào các khái niệm trước đây áp dụng 
cho những tình huống một chiều có thể cũng được sử dụng tốt trong không gian ba chiều. 
Thường thi phép cộng vec-tơ là tất cả những gì cần thiết để giải quyết vấn đề. 

Ví dụ 16. Một vụ nổ 

Các nhà thiên văn quan sát Hỏa tinh khi những người sao Hỏa tiến hành một cuộc chiến tranh hạt 
nhân. Các quả bom Hỏa tinh quá mạnh nên chúng xé toạc hành tinh thành ba mảnh rắn tách rời nhau, 
cả ba có khối lượng bằng nhau. Nếu như một mảnh bay ra với các thành phần vận tốc  

v1x= 0 

v1y = 1,0 x 10
4 km/h 

và mảnh thứ hai có 

   v2x = 1,0 x 10
4 km/h 

   v2y = 0 

(tất cả tính theo hệ quy chiếu khối tâm) thì độ lớn vận tốc của mảnh thứ ba bằng bao nhiêu ? 

� Trong hệ quy chiếu khối tâm, hành tinh ban đầu có 
động lượng bằng không. Sau vụ nổ, tổng vec-tơ của các 
động lượng sẽ vẫn phải bằng không. Phép cộng vec-tơ 
có thể thực hiện bằng cách cộng các thành phần, nên 

mv1x + mv2x + mv3x = 0, và 

mv1y + mv2y + mv3y= 0 

trong đó chúng ta sử dụng cùng kí hiệu m cho cả ba khối 
lượng, vì các mảnh vỡ đều có khối lượng bằng nhau. 
Các khối lượng có thể triệt tiêu bằng cách chia từng 
phương trình cho m, và chúng ta tìm được 

v3x = - 1,0 x 10
4 km/h 

v3y = - 1,0 x 10
4 km/h 

 

n/ Ví dụ 16 
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cho kết quả độ lớn 

2 2
3 3 3x yv v v= +  

          = 1,4 x 104 km/h 

Khối tâm 

 Trong không gian ba chiều, chúng ta có các phương trình vec-tơ: 

∆ptp 
Ftp =  

∆t 

và     ptp = mtpvcm 

Sau đây là một thí dụ về công dụng của chúng. 

Ví dụ 17. Cái bola 

Cái bola, tương tự như cái lasso ở Bắc Mĩ, được những người 
chăn bò ở Nam Mĩ sử dụng để bắt những con thú nhỏ bằng 
cách làm vướng chân của chúng trong ba sợi dây da. Chuyển 
động của cái bola xoay tít trong không khí là cực kì phức tạp, 
và sẽ là một thách thức nếu phân tích bằng toán học. Tuy 
nhiên, chuyển động của khối tâm của nó thì đơn giản hơn 
nhiều. Những lực duy nhất tác dụng lên nó là lực hấp dẫn, nên 

Ftp = mtpg 

Sử dụng phương trình Ftp = ∆ptp/∆t, ta tìm được 

∆ptp/∆t = mtpg 

 

o/ Ví dụ 17 

Và vì khối lượng không đổi, nên phương trình ptp = mtpvcm cho phép chúng ta biến đổi phương trình 
này thành 

mtp∆vcm/∆t = mtpg 

Khối lượng triệt tiêu, và ∆vcm/∆tđơn giản là gia tốc của khối tâm, nên 

acm = g 

Nói cách khác, chuyển động của hệ là như thể toàn bộ khối lượng của nó tập trung tại và chuyển động 
cùng với khối tâm. Cái bola có gia tốc không đổi hướng xuống bằng g, và bay theo quỹ đạo parabol 
giống như bất kì quả đạn đạo nào khác ném ra với cùng vận tốc khối tâm ban đầu. Ném cái bola với 
chuyển động quay thích hợp có lẽ là một kĩ năng khó, nhưng làm cho nó chạm tới mục tiêu thì chẳng 
khó hơn việc ném một hòn đá hay một quả bóng. 

Đếm các phương trình và các biến 

Việc đếm các phương trình và các biến đúng là có ích trong không gian một chiều, 
nhưng mỗi vec-tơ động lượng của vật có ba thành phần, cho nên một vec-tơ động lượng chưa 
biết được đếm là ba biến. Sự bảo toàn động lượng là một phương trình vec-tơ, nhưng người 
ta nói cả ba thành phần của vec-tơ động lượng toàn phần vẫn giữ nguyên không đổi, nên 
chúng ta đếm nó là ba phương trình. Tất nhiên, nếu chuyển động xảy ra bị hạn chế trong 
không gian hai chiều, thì chúng ta chỉ cần tính các vec-tơ có hai thành phần. 
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Ví dụ 18. Hai xe hơi va chạm dính vào nhau 

Giả sử hai chiếc xe hơi va chạm, dính vào nhau, và trượt lên nhau. Nếu chúng ta biết các vec-tơ động 
lượng ban đầu của hai xe, thì chúng ta có thể đếm các phương trình và các biến như sau: 

Biến 1: thành phần x của động lượng toàn phần sau cùng của hai xe 

Biến 2: thành phần y của động lượng toàn phần sau cùng của hai xe 

Phương trình 1: sự bảo toàn của px toàn phần 

Phương trình 2: sự bảo toàn của py toàn phần 

Vì số phương trình bằng số biến, nên phải có một nghiệm duy nhất cho vec-tơ động lượng toàn phần 
của chúng sau va chạm. Nói cách khác, tốc độ và hướng mà khối tâm chung của chúng chuyển động 
không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như hai xe va chạm nhau trực diện hay lệch tâm. 

Ví dụ 19. Đánh bi-a 

Hai quả bóng bi-a va chạm, và như trước đây chúng ta giả sử không có sự suy giảm tổng động năng, 
nghĩa là không có năng lượng chuyển hóa từ động năng thành các dạng khác. Như trong ví dụ trước, 
chúng ta giả sử chúng ta đã biết các vận tốc ban đầu và muốn tìm các vận tốc cuối cùng. Các phương 
trình và các biến là: 

Biến 1: thành phần x của động lượng sau cùng của quả cầu 1 

Biến 2: thành phần y của động lượng sau cùng của quả cầu 1 

Biến 3: thành phần x của động lượng sau cùng của quả cầu 2 

Biến 4: thành phần y của động lượng sau cùng của quả cầu 2 

Phương trình 1: bảo toàn của px tổng 

Phương trình 2: bảo toàn của py tổng 

Phương trình 3: không có sự giảm động năng tổng 

Lưu ý chúng ta không đếm động năng sau cùng của các quả cầu là các biến, vì biết vec-tơ động lượng, 
người ta luôn có thể tìm được vận tốc và vì thế tính được động năng. Số phương trình ít hơn số biến, 
cho nên không đảm bảo có nghiệm duy nhất. Đây là cái làm cho bi-a là một trò chơi hấp dẫn. Bằng 
cách nhắm quả bi-a cơ đến một bên của quả bi-a mục tiêu, bạn có thể điều khiển trong chừng mực nào 
đó trên tốc độ và hướng chuyển động của các quả bi-a sau va chạm. 

Tuy nhiên, người ta không thể chọn bất kì kết hợp nào của các tốc độ và hướng cuối cùng. Chẳng hạn, 
một cú đánh nhất định có thể cho hướng chính xác của chuyển động đối với quả bi-a mục tiêu, làm cho 
nó đi vào trong lỗ, nhưng có thể có những hiệu ứng phụ không trông đợi là làm quả bi-a cơ đi vào 
trong lỗ. 

Tính toán với vec-tơ động lượng 

 Ví dụ sau đây minh họa một lực cần thiết như thế nào để làm thay đổi hướng của vec-
tơ động lượng, giống như lực cần thiết để làm thay đổi độ lớn của nó. 

Ví dụ 20. Tua bin 

Trong nhà máy thủy điện, nước chảy qua một con đập làm quay tua bin, chạy máy phát cấp điện. Hình 
bên biểu diễn một mô hình vật lí đơn giản hóa của nước đập vào tua bin, trong đó giả định rằng dòng 
nước đổ vào ở góc 45o so với cánh tua bin, và nảy ra ở góc 90o gần như bằng tốc độ cũ. Nước chảy ở 
tốc độ R, theo đơn vị kg/s, và tốc độ của nước là v. Hỏi độ lớn và hướng của lực do nước tác dụng lên 
tua bin ? 

� Trong khoảng thời gian ∆t, khối lượng nước va chạm lên cánh tua bin là R∆t, và độ lớn của động 
lượng ban đầu của nó là mv = vR∆t. Vec-tơ động lượng cuối cùng của nước có cùng độ lớn, nhưng theo 
hướng vuông góc. Theo định luật III Newton, lực của nước tác dụng lên cánh tua bin bằng và ngược 
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hướng với lực của cánh tua bin tác dụng lên nước. Vì lực không đổi, nên chúng ta có thể sử dụng 
phương trình  

nuoc
tuabin/nuoc

p
F

t

∆
=

∆
 

Chọn trục x hướng sang phải và trục y hướng lên trên, phương trình này có thể tách thành các thành 
phần như sau 

,nuoc x
tuabin/nuoc,x

p
F

t

∆
=

∆
 

0vR t

t
vR

− ∆ −
=

∆
= −

 

và 

    
,nuoc y

tuabin/nuoc,y

p
F

t

∆
=

∆
 

     

( )0 vR t

t
vR

− − ∆
=

∆
=

 

Lực của nước tác dụng lên tua bin vì thế có các thành phần 

Fnước/tuabin,x = vR 

Fnước/tuabin,y = - vR 

Trong những tình huống như thế này, luôn luôn là một ý tưởng tốt là hãy kiểm tra kết quả có ý nghĩa 
vật lí hay không. Thành phần x của lực của nước tác dụng lên cánh tua bin là dương, điều đó đúng vì 
chúng ta biết cánh tua bin sẽ bị đẩy sang phải. Thành phần y âm, điều đó có ý nghĩa vì nước phải đẩy 
cánh tua bin xuống. Độ lớn của lực của nước tác dụng lên cánh tua bin là 

| Fnước/tuabin | = 2vR  

và hướng của nó là hợp một góc 45o xuống dưới và sang phải. 

 

☺ A. Hình ở trang bên cho thấy một dòng nước va chạm với hai vật khác nhau. Hỏi hợp lực hướng 
xuống so sánh như thế nào trong hai trường hợp ? Thực tế này có thể được sử dụng như thế nào để chế 
tạo một bánh xe nước tốt hơn ? (Một bánh xe nước kiểu như vậy gọi là bánh xe Pelton) 

 
q/ Câu hỏi A 
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4.6 ∫∫∫∫ Áp dụng giải tích 
 Đến đây, bạn đã biết nhận ra những uẩn khúc mà tôi sử dụng trong các mục không có 
giải tích để giới thiệu các khái niệm kiểu giải tích mà không sử dụng kí hiệu, thuật ngữ hay 
các kĩ thuật của giải tích. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên đối với bạn là tốc độ biến thiên 
động lượng có thể biểu diễn với một đạo hàm, 

tp
tp

dp
F

dt
=  

Và tất nhiên vấn đề về diện tích dưới đường cong F – t thật ra là một tích phân, ∆ptp = ∫ Ftp 
dt, có thể chuyển thành tích phân của một vec-tơ trong trường hợp ba chiều khái quát hơn: 

∆ptp = ∫Ftp dt 

Trong trường hợp một vật không mất mát hay nhận thêm khối lượng, đây chỉ là những phiên 
bản sắp xếp lại tầm thường của các phương trình quen thuộc, ví dụ F = mdv/dt viết lại là F = 
d(mv)/dt. Sau đây là một ví dụ ít quan trọng hơn, trong đó một mình F = ma sẽ không dễ 
dàng gì làm việc. 

Ví dụ 21. Mưa rơi trên một chiếc xe đang chuyển động  

Nếu 1 kg/s nước mưa rơi thẳng đứng lên một chiếc xe 10 kg đang lăn bánh không ma sát ở tốc độ ban 
đầu 1,0 m/s thì ảnh hưởng trên tốc độ của chiếc xe khi giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi là gì ? 

� Mưa và chiếc xe tác dụng lực nằm ngang lên nhau, nhưng không có lực ngang nào tác dụng lên hệ 
xe-mưa, nên chuyển động ngang tuân theo 

( )
0

d mv
F

dt
= =  

Chúng ta sử dụng quy tắc tích để tìm 

0
dm dv

v m
dt dt

= +  

Chúng ta đang muốn tìm v thay đổi như thế nào, nên chúng ta giải cho dv/dt, 

dv v dm

dt m dt
= −  

( )

2

1 /
1 /

10

0,1 /

m s
kg s

kg

m s

 
= − 

 

= −

 

(Đây chỉ là thời điểm khi mưa bắt đầu rơi) 

 Cuối cùng, chúng ta lưu ý rằng có những trường hợp trong đó F = ma không những 
kém tiện lợi hơn F = dp/dt mà trong thực tế không đúng và F = dp/dt mới đúng. Một ví dụ 
hay là sự hình thành đuôi của một sao chổi bởi ánh sáng Mặt trời. Chúng ta không thể sử 
dụng F = ma để mô tả quá trình này, vì chúng ta đang nói tới va chạm của ánh sáng với vật 
chất, trong khi các định luật Newton chỉ áp dụng cho vật chất. Phương trình F = dp/dt, mặt 
khác, cho phép chúng ta tìm lực chịu bởi một nguyên tử chất khí trong đuôi sao chổi nếu 
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chúng ta biết tốc độ mà các vec-tơ động lượng của các tia sáng bị đổi hướng bởi phản xạ khỏi 
nguyên tử. 
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Tóm tắt chương 4 

Từ khóa chọn lọc 

động lượng ………………………... số đo chuyển động, bằng mv đối với đối tượng 
vật chất  

va chạm …………………………… tương tác giữa các vật đang chuyển động tồn 
tại trong một thời gian nhất định 

khối tâm …………………………... điểm cân bằng hay vị trí trung bình của khối 
lượng trong một hệ 

Kí hiệu 

p ………………………................... vec-tơ động lượng 

cm ………………………………… khối tâm, như trong xcm, acm… 

Thuật ngữ và kí hiệu khác 

xung lực, I, J………........................ phần động lượng biến thiên, ∆p 

va chạm đàn hồi ………………….. va chạm trong đó không có sự chuyển hóa 
động năng thành các dạng năng lượng khác 

va chạm không đàn hồi …………... va chạm trong đó một phần động năng bị 
chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác 

Tóm tắt 

 Nếu hai vật tương tác thông qua một lực, thì định luật III Newton đảm bảo rằng bất kì 
sự thay đổi nào ở vec-tơ vận tốc của một vật sẽ đi cùng với sự biến đổi vec-tơ vận tốc của vật 
kia theo hướng ngược lại. Bằng trực giác, điều này nghĩa là nếu hai vật không bị tác dụng bởi 
bất kì ngoại lực nào, thì chúng không thể cùng biến đổi trạng thái chuyển động chung của 
chúng. Điều này có thể định lượng bằng cách nói rằng đại lượng m1v1 + m2v2 phải giữ 
nguyên không đổi chừng nào các lực tác dụng là nội lực giữa hai vật. Đây là một định luật 
bảo toàn, gọi là bảo toàn động lượng, và giống như bảo toàn năng lượng, nó đã phát triển 
theo thời gian để bao quát thêm nhiều hiện tượng chưa biết lúc khái niệm được phát minh ra. 
Động lượng của một vật là 

p = mv 

nhưng đây giống như một chuẩn để so sánh các động lượng chứ không phải định nghĩa. 
Chẳng hạn, ánh sáng có động lượng, nhưng không có khối lượng, và phương trình trên không 
thích hợp cho ánh sáng. Định luật bảo toàn động lượng phát biểu rằng tổng động lượng của 
một hệ kín bất kì, tức là tổng vec-tơ của các vec-tơ động lượng của tất cả các thứ trong hệ, là 
một hằng số 

 Một ứng dụng quan trọng của khái niệm động lượng là các va chạm, tức là tương tác 
giữa các vật chuyển động tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trong khi các vật tiếp 



78 © hiepkhachquay dịch | Bài giảng Các định luật bảo toàn 

 

xúc hoặc ở gần nhau. Sự bảo toàn động lượng cho chúng ta biết rằng những kết quả nhất định 
của một va chạm là không thể khác được, và trong một số trường hợp có lẽ còn đủ để tiên 
đoán chuyển động sau va chạm. Trong những trường hợp khác, sự bảo toàn động lượng 
không cung cấp đủ phương trình để tìm tất cả các biến. Trong một số va chạm, như va chạm 
của một quả bóng với mặt sàn, có rất ít động năng bị chuyển hóa thành những dạng năng 
lượng khác, và va chạm này cho người ta thêm một phương trình, nó có thể đủ để tiên đoán 
kết quả. 

 Tổng động lượng của một hệ có thể liên hệ với tổng khối lượng của nó và vận tốc 
khối tâm của nó bởi phương trình  

ptoàn phần = mtoàn phần. vcm 

 Khối tâm, đã giới thiệu trên cơ sở trực giác trong quyển 1 là “điểm cân bằng” của một 
vật, có thể khái quát hóa cho bất kì hệ nào chứa số lượng vật bất kì, và được xác định về mặt 
toán học là trung bình trọng lượng của tất cả các vị trí của tất cả các phần của toàn bộ vật, 

1 1 2 2

1 2

...

...cm

m x m x
x

m m

+ +
=

+ +
 

với những phương trình tương tự cho các tọa độ y và z. 

 Hệ quy chiếu chuyển động cùng với khối tâm của một hệ kín luôn luôn là một hệ 
quán tính hợp lệ, và nhiều bài toán có thể đơn giản đi rất nhiều bằng cách làm việc với chúng 
trong hệ quán tính. Ví dụ, va chạm bất kì giữa hai vật xuất hiện trong hệ quy chiếu khối tâm 
là một va chạm một chiều trực diện. 

 Khi một hệ không kín, thì tốc độ động lượng biến đổi vào hoặc ra đơn giản là hợp lực 
đang tác dụng từ bên ngoài lên hệ. Nếu lực là không đổi thì 

tp
tp

p
F

t

∆
=

∆
 

Khi lực không phải là hằng số, thì lực bằng với độ dốc của đường tiếp tuyến trên đồ thị p 
theo t, và độ biến thiên động lượng bằng diện tích nằm dưới đồ thị F – t. 
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Bài tập 
1. Hãy suy ra một công thức biểu diễn động năng của một vật theo động lượng và 

khối lượng của nó. 

2. Hai người trên một con thuyền chèo muốn đi xung quanh mà không làm cho con 
thuyền chuyển động. Hỏi tổng động lượng của họ phải bằng bao nhiêu ? Giải thích. 

3. Một chiếc máy bay nhỏ từ phía đông bay tới ở tốc độ 300 dặm/h va chạm với một 
máy bay chở khách cỡ lớn đang bay về hướng tây nam ở tốc độ 150 dặm/h. Khối lượng của 
chiếc máy bay chở khách lớn gấp năm lần khối lượng của chiếc máy bay nhỏ. Khi chúng va 
vào nhau, chiếc máy bay nhỏ dính vào cánh của máy bay lớn, và chúng rơi xuống đất chung 
với nhau. Năng lượng của chúng ngừng phát huy vai trò ngay tức thì sau va chạm. Trên bản 
đồ, hãy chỉ ra hướng từ vị trí va chạm đến nơi các mảnh vụn chạm đất ? (Xác định góc) 

4. Một viên đạn rời khỏi nòng súng có 
động năng 90 J. Nòng súng dài 50 cm. Khẩu 
súng có khối lượng 4 kg, khối lượng viên đạn là 
10 g. 

a) Tính vận tốc cuối cùng của viên đạn. 

b) Tính động lượng cuối cùng của viên 
đạn. 

c) Tính động lượng của khẩu súng giật 
lùi. 

d) Tính động năng của khẩu súng giật lùi, 
và giải thích vì sao khẩu súng giật lùi không giết 
chết người bắn súng. 

5. Hình bên biểu diễn lực, theo đơn vị 
meganewton, do một động cơ tên lửa tác dụng 
lên tên lửa là một hàm của thời gian. Nếu khối 
lượng của tên lửa là 4000 kg, thì tên lửa chuyển 
động ở tốc độ bao nhiêu khi động cơ ngừng đốt ? 
Giả sử nó chuyển động thẳng đứng, và bỏ qua 
trọng lực, lực này nhỏ hơn một meganewton 
nhiều lần. 

 

6. Tia vũ trụ là các hạt đến từ không gian bên ngoài, chủ yếu là proton và hạt nhân 
nguyên tử, chúng liên tục bắn phá Trái đất. Đa phần trong số chúng, mặc dù chúng chuyển 
động cực kì nhanh, không có tác động nào thấy được ngay cả khi chúng va chạm với cơ thể 
của bạn, vì khối lượng của chúng quá nhỏ. Tuy nhiên, năng lượng của chúng thì biến thiên và 
một phần rất nhỏ trong số chúng có năng lượng cực lớn. Trong một số trường hợp, năng 
lượng nhiều đễn vài joule, có thể so sánh với động năng của một hòn đá ném! Nếu bạn ở 
trong một chiếc máy bay ở trên cao và xui xẻo kinh khủng đến mức va phải một trong số 
những tia vũ trụ năng lượng cực cao hiếm gặp này, thì bạn sẽ chú ý tới cái gì, động lượng 
truyền cho cơ thể bạn, năng lượng tiêu hao trong cơ thể bạn dưới dạng nhiệt, hoặc cả hai ? 
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Đưa ra các kết luận của bạn dựa trên ước tính bằng số, không suy đoán ngẫu nhiên. (Ở những 
tốc độ cao này, thật ra người ta phải tính đến các sai lệch khỏi nền vật lí Newton mô tả bằng 
thuyết tương đối đặc biệt Einstein. Dẫu vậy, đừng lo lắng về điều đó). 

7. Chứng minh rằng đối với một cơ thể cấu thành từ nhiều khối lượng bằng nhau, 
phương trình cho khối tâm trở thành một trị trung bình đơn giản của tất cả các vị trí của các 
khối lượng. 

8. Hình bên biểu diễn một cái nhìn từ trên xuống của 
một va chạm xảy ra giữa hai quả bóng khúc côn cầu đang trượt 
đi không ma sát. Chúng có cùng tốc độ, vi, trước va chạm, 
nhưng quả bóng lớn nặng hơn quả bóng nhỏ 2,3 lần. Bề mặt 
của chúng có chất bám dính bên trên, nên khi chúng va chạm, 
chúng sẽ dính vào nhau. Hỏi ở góc nào thì chúng sẽ hợp nhất từ 
vụ va chạm ? Ngoài việc đưa ra câu trả lời bằng số, hãy vẽ hình 
chỉ rõ góc tính được của bạn. 

9. Một sợi dây dẻo khối lượng m và chiều dài L trượt 
không ma sát trên một cạnh bàn. Gọi x là phần chiều dài của 
dây treo dưới cạnh bàn tại một thời điểm cho trước. 

(a) Chứng minh rằng x thỏa mãn phương trình chuyển động 
2

2

d x gx

dt L
= [Gợi ý: Sử 

dụng 
dp

F
dt

= , cho phép bạn xử lí hai phần của sợi dây độc lập nhau mặc dù khối lượng đang 

đi ra khỏi một phần và đi vào ở phần kia]. 

(b) Hãy đưa ra một lời giải thích cho thực tế là một giá trị lớn của x ở vế phải của 
phương trình đưa đến một giá trị lớn của gia tốc ở vế trái. 

(c) Khi chúng ta lấy đạo hàm hạng hai của hàm x(t), chúng ta cho là về cơ bản thu 
được phương trình đó một lần nữa, ngoại trừ một hằng số ở phía trước. Hàm ex có tính chất là 
nó không thay đổi dưới phép lấy vi phân, nên thật hợp lí là tìm nghiệm cho phương trình này 
dưới dạng x = ebct, trong đó b và c là các hằng số. Hãy chứng tỏ rằng cách này thật sự mang 
lại một nghiệm cho hai giá trị đặc biệt của c (và cho giá trị bất kì của b). 

(d) Chứng minh rằng tổng của hai nghiệm bất kì cho phương trình chuyển động trên 
cũng là một nghiệm của nó. 

(e) Tìm nghiệm cho trường hợp sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ lúc t = 0 với một số 
giá trị khác không của x. 

10. Một vật rất nặng có vận tốc v va chạm trực diện với một vật đứng yên có khối 
lượng rất nhỏ. Không có động năng nào bị chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác. 
Chứng minh rằng vật khối lượng thấp bật lại với vận tốc 2v [Gợi ý: Sử dụng hệ quy chiếu 
khối tâm] 

11. Khi các thứ chứa trong tủ lạnh lạnh đi, tốc độ phân tử thay đổi ngụ ý sự thay đổi 
cả động lượng và năng lượng. Vậy thì tại sao tủ lại chuyển hóa năng lượng qua các cuộn tỏa 
nhiệt của nó, chứ không thông qua lực ? 
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12. Một quả bowling 10 kg đang chuyển động ở tốc độ 2 m/s va chạm với thanh chắn 
1 kg ban đầu đứng yên. Các thanh chắn khác đã bị dẹp hết, và va chạm là trực diện, nên 
chuyển động là một chiều. Giả sử lượng nhiệt và âm tạo ra có thể bỏ qua được. Hãy tìm vận 
tốc của thanh chắn ngay sau va chạm. 

13. Một tên lửa phóng ra khí thải với vận tốc khí là u. Tốc độ khối lượng khí được sử 
dụng (khối lượng trên đơn vị thời gian) là b. Chúng ta giả sử rằng tên lửa gia tốc theo đường 
thẳng bắt đầu từ trạng thái nghỉ, và không có lực nào tác dụng lên nó. Đặt khối lượng ban đầu 
của tên lửa (nhiên liệu cộng với thân tên lửa và tải trọng) là mi, và mf là khối lượng sau cùng 
của nó, sau khi nhiên liệu đã sử dụng hết. (a) Tìm vận tốc cuối cùng của tên lửa, v, theo u, mi 
và mf. (b) Vận tốc phát khí thải tiêu biểu đối với các động cơ tên lửa hóa học là 4000 m/s. 
Hãy ước tính khối lượng ban đầu của tên lửa có thể gia tốc một tấn tải trọng lên 10% tốc độ 
ánh sáng, và chứng minh rằng mẫu thiết kế này sẽ không hoạt động được. (Để cho dễ tính 
toán, hãy bỏ qua khối lượng của thùng nhiên liệu) 

14. Pháo hoa được bắn lên vào không khí, và ngay trước khi nổ, nó có một động 
lượng và động năng nhất định. Bạn có thể nói gì về động lượng và động năng của các mảnh 
vỡ ngay sau khi nổ ? 

15. Giả sử một hệ gồm các hạt kiểu chất điểm có động năng toàn phần Kcm đo trong 
hệ quy chiếu khối tâm. Vì chúng là chất điểm, nên chúng không thể có bất cứ năng lượng nào 
do chuyển động nội tại. 

(a) Chứng minh rằng trong một hệ quy chiếu khác, chuyển động với vận tốc u tương 
đối so với hệ quy chiếu khối tâm, động năng toàn phần bằng Kcm + M |u|2/2, trong đó M là 
tổng khối lượng. [Gợi ý: Bạn có thể tiết kiệm nhiều phép tính nếu bạn biểu diễn động năng 
toàn phần theo tích chấm] 

(b) Sử dụng trường hợp này để chứng minh rằng nếu năng lượng được bảo toàn trong 
một hệ quy chiếu, thì nó được bảo toàn trong mọi hệ quy chiếu. Tổng năng lượng bằng tổng 
động năng cộng với tổng thế năng do tương tác của các hạt với nhau, chúng ta giả sử những 
tương tác đó chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các hạt. 

16. Một khác biệt lớn giữa các phương trình cho động lượng và động năng là một 
phương trình tỉ lệ với v, một phương trình tỉ lệ với v2. Tuy nhiên, cả hai phương trình đều tỉ lệ 
với m. Giả sử ai đó bảo bạn rằng có một đại lượng thứ ba, funkosity, định nghĩa là f = m2v, 
và funkosity được bảo toàn. Làm thế nào bạn biết được chân của mình đang bị người ta kéo 
đi ? 

17. Một khối lượng m chuyển động ở vận tốc v va chạm với một mục tiêu đứng yên 
có cùng khối lượng m. Hãy tìm phần năng lượng cực đại có thể được giải phóng dưới dạng 
nhiệt và âm thanh. 
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Tornado lướt đi trên vùng Spring Hill, Kansas, 20/05/1957 

Chương 5 

Bảo toàn xung lượng góc 
 

 “Chắc chắn, và có lẽ Mặt trời sẽ không mọc vào ngày mai”. Tất nhiên, Mặt trời chỉ 
mọc lên và lặn xuống vì Trái đất quay tròn, nên câu nói này thật ra nhắc tới tính không thể 
dừng lại của chuyển động quay của Trái đất đột ngột trong đêm. Tại sao nó không thể dừng 
lại ? Điều đó sẽ không vi phạm sự bảo toàn động lượng, vì chuyển động quay của Trái đất 
không cộng thêm chút gì vào động lượng của nó. Trong khi California quay tròn theo hướng 
này, thì một phần khối lượng bằng như vậy của Ấn Độ quay theo chiều ngược lại, triệt tiêu 
động lượng của nó. Một sự tạm nghỉ của chuyển động quay của Trái đất sẽ đưa đến sự giảm 
động năng, nhưng năng lượng đó có thể dễ dàng chuyển hóa thành một số dạng khác, như 
nhiệt chẳng hạn. 

 Những thí dụ khác thuộc xu hướng này thật chẳng khó tìm. Một nguyên tử hydrogen 
quay tròn ở tốc độ không đổi trong hàng tỉ năm trời. Một người thợ lặn đang quay tròn khi 
anh ta nhảy khỏi thành tàu không cần thực hiện bất kì nỗ lực vật lí nào để tiếp tục quay, và 
thật sự anh ta chẳng thể nào ngừng quay trước khi anh ta chạm xuống nước. 

 Những quan sát này có dấu hiệu của một định luật bảo toàn: 
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 Một hệ kín có liên quan. Không có gì đang thực hiện nỗ lực nhằm làm quay Trái đất, 
nguyên tử hydrogen hay người thợ lặn. Chúng cô lập với những ảnh hưởng làm thay đổi 
chuyển động quay, tức là chúng là những hệ kín. 

Có cái gì đó giữ nguyên không thay đổi. Dường như có một đại lượng số đo chuyển 
động quay sao cho tổng của đại lượng đó vẫn là hằng số trong một hệ kín. 

 Có cái gì đó có thể chuyển hóa tới lui mà không làm thay đổi tổng lượng. Trong hình 
a, người nhảy muốn đưa chân của anh ta ra phía trước để anh ta có thể “đứng thẳng” khi tiếp 
đất. Đưa chân của anh ta ra phía trước sẽ liên quan đến một đại lượng nhất định của chuyển 
động quay ngược chiều kim đồng hồ, nhưng anh ta đã không bắt đầu với bất kì chuyển động 
quay nào khi anh ta rời đất. Giả sử chúng ta xem chiều ngược chiều kim đồng hồ là chiều 
dương và chiều kim đồng hồ là chiều âm. Cách duy nhất để chân anh ta thực hiện chuyển 
động quay theo chiều dương là nếu một số phần khác của cơ thể anh ta nhận lấy lượng 
chuyển động quay theo chiều âm bằng như vậy. Đây là nguyên do vì sao anh ta đánh tay 
mình ra phía sau, theo chiều kim đồng hồ. 

 
a/ Một ảnh chụp một người nhảy xa kiểu cũ 

 Vậy cái số đo dạng số của chuyển động quay được bảo toàn đó là gì ? Động cơ xe hơi 
và các máy hát đĩa kiểu cũ có tốc độ chuyển động quay đo bằng vòng/phút (rpm), nhưng số 
vòng mỗi phút (hay mỗi giây) không phải là một đại lượng bảo toàn. Một người trượt băng, 
chẳng hạn, có thể thu tay cô ta lại để làm tăng số vòng mỗi phút của mình. Phần đầu của 
chương này nói về định nghĩa dạng số của đại lượng của chuyển động quay mang lại một 
định luật bảo toàn có giá trị. 

5.1 Bảo toàn xung lượng góc 
 Khi đa số mọi người nghĩ tới chuyển động quay, họ hay nghĩ tới một vật rắn giống 
như cái bánh xe đang quay trong xung quanh một điểm cố định. Các ví dụ thuộc loại chuyển 
động quay này, gọi là chuyển động quay rắn hoặc chuyển động quay vật rắn, gồm có cái bàn 
quay, cái chân hay đung đưa của bọn trẻ bị bắt ngồi một chỗ, và cánh quát quay tít của máy 
bay trực thăng. Tuy nhiên, chuyển động quay là một hiện tượng phổ quát hơn nhiều, và bao 
gồm cả những ví dụ không tròn như một sao chổi trong quỹ đạo hình elip xung quanh mặt 
trời, hay một con lốc xoáy, trong đó phần lõi quay tròn một vòng nhanh hơn các phần bên 
ngoài. 

 Nếu có một số đo dạng số của chuyển động quay là một đại lượng bảo toàn, thì nó 
phải bao gồm cả những trường hợp không rắn kiểu như thế này, vì chuyển động quay không 
rắn có thể trao đổi tới lui với chuyển động quay rắn. Chẳng hạn, có một trò gian trá tìm xem 
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quả trứng còn sống hay đã luộc chín. Nếu bạn quay quả trứng đã luộc chín và sau đó dùng 
ngón tay của bạn chặn nó lại, nó dừng lại ngay. Nhưng nếu bạn làm điều tương tự với một 
quả trứng sống, nó sẽ nhảy trở lại chuyển động quay vì phần mềm bên trong vẫn tiếp tục 
xoay tròn trong khi lớp vỏ bên ngoài bị dừng lại trong khoảnh khắc. Kiểu dòng chảy của 
phần lỏng bên trong có thể đoán chừng thật phức tạp và không đồng đều do hình dạng không 
đối xứng của quả trứng và độ đặc khác nhau của lòng đỏ và lòng trắng, nhưng dường như có 
một số cách mô tả lượng chuyển động quay toàn phần của chất lỏng đó với một con số, rồi 
một phần trăm nào đó của nó đã trả lại cho lớp vỏ khi bạn buông nó ra. 

 Cách tốt nhất là nghĩ ra một phương pháp định nghĩa lượng chuyển động quay của 
một phần nhỏ của một hệ. Lượng chuyển động quay của một hệ như một cơn lốc xoáy khi đó 
sẽ được định nghĩa là tổng tất cả những đóng góp của nhiều phần nhỏ của nó. 

 Việc truy tìm một đại lượng được bảo toàn của 
chuyển động quay còn yêu cầu chúng ta phải mở rộng 
khái niệm quay để bao gồm cả những trường hợp trong 
đó chuyển động không lặp lại hay thậm chí không cong 
vòng tròn. Nếu bạn ném một miếng bột đánh bóng vào 
cánh cửa, thì cánh cửa sẽ giật lùi và bắt đầu quay. Miếng 
bột đi theo đường thẳng, không theo vòng tròn, nhưng 
nếu có một định luật bảo toàn tổng quát có thể bao hàm 
tình huống này, thì dường như chúng ta phải mô tả miếng 
bột như thể nó có một số “chuyển động quay”, sau đó nó 
truyền chuyển động quay này cho cánh cửa. Cách tốt nhất 
nghĩ về nó là gán chuyển động quay cho bất kì vật nào 
đang chuyển động hay một bộ phận của một vật thay đổi 
góc của nó trong mối quan hệ với trục quay. Trong ví dụ 
miếng bột và cánh cửa, bản lề của cánh cửa là điểm tự 
nhiên để nghĩ tới một trục quay, và miếng bột thay đổi 
góc của nó khi nhìn bởi một ai đó đang đứng tại chỗ bản 
lề. Vì lí do này, đại lượng được bảo toàn chúng ta đang 
nghiên cứu được gọi là xung lượng góc (mômen động 
lượng). Kí hiệu cho xung lượng góc không thể là a hay 
m, vì chúng đã được sử dụng cho gia tốc và khối lượng, 
nên người ta chọn tùy tiện kí tự L để thay thế. 

 Tưởng tượng một cục bột 1 kg, ném vào cánh cửa 
ở tốc độ 1 m/s, va chạm với cánh cửa cửa tại khoảng cách 
1 m tính từ bản lề ra. Chúng ta định nghĩa cục bột này có 
một đơn vị xung lượng góc. Khi nó chạm trúng cánh cửa, 
cánh cửa sẽ giật lùi và bắt đầu quay. Chúng ta có thể sử 
dụng tốc độ mà cánh cửa giật lùi làm một số đo của xung 
lượng góc mà cục bột truyền cho nó1. 

____ 

1. Chúng ta giả sử cánh cửa nặng hơn nhiều so với cục bột. Dưới giả định 
này, tốc độ mà cánh cửa giật lùi nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ban đầu của cục 
bột, nên cục bột về cơ bản mất hết xung lượng góc của nó, và đã truyền nó 
sang cánh cửa. 

 

b/ Hình nhìn từ trên xuống của một 
miếng bột ném vào một cánh cửa. Mặc 
dù miếng bột không quay tròn cũng 
không đi theo đường cong, nhưng 
chúng ta phải định nghĩa nó có một loại 
“chuyển động quay” nào đó vì nó có 
thể làm cho cánh cửa quay. 

 

c/ Khi nhìn bởi một ai đó đang đứng tại 
trục cửa, thì miếng bột thay đổi vị trí 
góc của nó. Vì thế, chúng ta định nghĩa 
nó có một xung lượng góc. 
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Các thí nghiệm cho thấy, không có gì bất ngờ, 
một cục bột 2 kg ném theo kiểu y hệt như vậy làm cho 
cánh cửa quay nhanh gấp đôi, nên xung lượng góc của 
cục bột phải tỉ lệ với khối lượng 

L ∝ m 

 Tương tự, thí nghiệm cho thấy việc gấp đôi vận 
tốc của cục bột sẽ có tác dụng gấp đôi lên kết quả, nên 
xung lượng góc cũng phải tỉ lệ với vận tốc của nó 

L ∝ mv 

 

d/ Một cục bột ném thẳng vào trục cửa 
không có chuyển động góc, vì thế 
không có xung lượng góc. Nó sẽ không 
làm cho cánh cửa quay. 

 

 

e/ Chỉ có thành phần vec-tơ vận tốc 
vuông góc với đường đứt nét mới 
được đưa vào định nghĩa của xung 
lượng góc. 

 

 Chắc hẳn bạn đã từng trải nghiệm việc đi tới một 
cánh cửa đóng kín với một trong những tay nắm hình thanh 
của nó và đẩy về phía không đúng, phía gần bản lề. Bạn 
thấy mình giống như một thằng ngốc, vì bạn có quá ít lực 
đòn bẩy nên bạn mà làm cho cánh cửa nhúc nhích. Điều 
tương tự cũng đúng đối với cục bột. Các thí nghiệm cho 
thấy lượng chuyển động quay mà cục bột có thể truyền cho 
cánh cửa tỉ lệ với khoảng cách r tính từ trục quay ra, cho nên 
xung lượng góc cũng phải tỉ lệ với r 

L ∝ mvr 

Chúng ta đã hầu như xong, nhưng còn một thành phần còn thiếu. Chúng ta biết trên 
cơ sở đối xứng rằng một quả cầu bột ném thẳng vào phía bản lề sẽ không có xung lượng góc 
nào truyền cho cánh cửa. Sau cùng, sẽ không có cách nào phân biệt rạch ròi xem chuyển 
động quay của quả cầu là theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ trong tình 
huống này. Do đó, chỉ có thành phần vec-tơ vận tốc của cục bột vuông góc với cánh cửa mới 
được tính vào xung lượng góc của nó 

L = mv⊥r 

Tổng quát hơn, v⊥ được xem là thành phần của vec-tơ vận tốc của vật vuông góc với đường 
nối vật và trục quay. 

 Chúng ta thấy phương trình này phù hợp với định nghĩa của cục bột ban đầu có một 
đơn vị xung lượng góc, và bây giờ chúng ta có thể thấy đơn vị của xung lượng góc là 
(kg.m/s).m, tức là kg.m2/s. Phương trình này cho chúng ta một cách tính xung lượng góc của 
bất kì vật nào hay hệ nào gồm nhiều vật như sau: 
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xung lượng góc của một đối tượng vật chất  

Xung lượng góc của một hạt đang chuyển động là 

L = mv⊥r 

trong đó m là khối lượng của nó, v⊥là thành phần của vec-tơ vận tốc của nó vuông góc với 
đường nối nó và trục quay, và r là khoảng cách của nó tính từ trục quay. Các dấu dương và 
âm được sử dụng để mô tả những hướng quay ngược nhau. 

Xung lượng góc của một vật kích thước hữu hạn hay một hệ nhiều vật được xác định 
bằng cách chia nó thành nhiều phần nhỏ, áp dụng phương trình trên cho từng phần, rồi cộng 
lại để tìm tổng xung lượng góc. 

 Lưu ý r không nhất thiết là bán kính của vòng tròn. 
(Vật chất không phải là thứ duy nhất có thể có xung lượng 
góc. Ánh sáng cũng có thể có xung lượng góc, và phương 
trình trên sẽ không áp dụng cho ánh sáng). 

 Sự bảo toàn xung lượng góc đã được xác nhận nhiều 
lần bằng thí nghiệm, và ngày nay được tin tưởng là một trong 
ba nguyên lí cơ bản nhất của vật lí, cùng với sự bảo toàn năng 
lượng và bảo toàn động lượng. 

Ví dụ 1. Người trượt băng nghệ thuật thu tay lại 

Khi người trượt băng nghệ thuật đang quay tít, có rất ít ma sát 
giữa cô ta và mặt băng, nên cô ta về cơ bản là một hệ kín, và 
xung lượng góc của cô ta được bảo toàn. Nếu cô ta thu tay mình 
vào, cô ta đang làm giảm r cho tất cả các nguyên tử trong tay 
mình. Sẽ là vi phạm sự bảo toàn xung lượng góc nếu sau đó cô ta 
tiếp tục quay ở tốc độ bằng như cũ, tức là mất khoảng thời gian 
bằng như cũ cho mỗi vòng quay, vì phần đóng góp của tay cô ta 
cho xung lượng góc của cô ta giảm, và không có bộ phận nào 
khác của cô ta tăng xung lượng góc của nó. Điều này không thể 
vì nó sẽ vi phạm sự bảo toàn xung lượng góc. Nếu tổng xung 
lượng góc của cô ta vẫn giữ không đổi, thì việc giảm r đối với 
tay cô ta phải được bù lại bởi sự tăng tổng thể tốc độ quay của cô 
ta. Như vậy, bằng cách thu tay lại, cô ta về căn bản đã làm giảm 
thời gian cho mỗi vòng quay. 

 

 

f/ Người trượt băng thu tay lại để 
có thể thực hiện chuyển động quay 
tròn nhanh hơn.  

Ví dụ 2. Thay đổi trục quay 

Xung lượng góc của một vật có thể khác đi tùy thuộc vào trục mà nó quay xung quanh đó. Hình g thể 
hiện những ảnh chụp phơi sáng hai lần người chơi violon đang kéo vĩ để chuyển từ dây này sang dây 
kia. Cần có nhiều xung lượng góc hơn khi chơi gần tay cầm của vĩ, như trên hình bên phải; không phải 
chỉ đa phần các nguyên tử ở trong vĩ ở khoảng cách r lớn hơn, tính từ trục quay, mà các nguyên tử ở 
đầu mút cũng có nhiều động lượng p hơn. Thật khó cho người chơi truyền nhanh một xung lượng góc 
lớn vào thanh vĩ, rồi sau đó truyền nó trở lại cũng nhanh như vậy. (Theo ngôn ngữ ở mục 5.4, cần có 
mômen lực lớn). Đây là một trong những lí do khiến những chơi nhạc cụ có dây thường có xu hướng 
giữ càng ở gần chính giữa của vĩ bao nhiêu càng tốt. 
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g/ Ví dụ 2 

 

h/ Ví dụ 3. Hình hệ Trái đất – Mặt 
trăng nhìn từ phía trên cực bắc. 
Toàn bộ các khoảng cách đều vẽ 
biến dạng cao độ để dễ hình dung. 
Chuyển động quay của Trái đất là 
ngược chiều kim đồng hồ từ điểm 
nhìn này (chiều mũi tên). Lực hấp 
dẫn của Mặt trăng tạo ra một chỗ 
phình to ở phía gần nó, vì sức hút 
hấp dẫn của nó ở đó mạnh hơn, và 
một “chỗ phình ngược” ở phía bên 
kia, vì lực hấp dẫn của nó ở đó yếu 
hơn. Cho đơn giản, hãy tập trung 
vào chỗ phình thủy triều ở gần Mặt 
trăng. Lực ma sát của nó đang cố 
làm chậm chuyển động quay của 
Trái đất, nên lực của nó tác dụng 
lên lớp vỏ rắn của Trái đất hướng 
về phía dưới hình. Theo định luật 
III Newton, lớp vỏ phải tác dụng 
một lực lên chỗ phình to hướng lên 
phía trên của hình. Lực này làm 
cho chỗ phình to bị kéo về phía 
trước một góc nhỏ, và lực hấp dẫn 
của chỗ phình to do đó kéo Mặt 
trăng về phía trước, gia tốc chuyển 
động quỹ đạo của nó xung quanh 
Trái đất và ném nó ra phía ngoài. 

 

Ví dụ 3. Chuyển động quay chậm dần của trái đất 
và Mặt trăng đang lùi ra xa 

Như đã lưu ý ở chương 1, chuyển động quay của Trái đất thật ra 
đang chậm dần rất từ từ, với động năng và đang bị tiêu hao dưới 
dạng nhiệt bởi ma sát giữa đất liền và những chỗ phình thủy 
triều dâng lên trên biển bởi lực hấp dẫn của Trái đất. Có phải 
điều này nghĩa là xung lượng góc thật ra không được bảo toàn 
hoàn toàn hay không ? Không, nó chỉ có nghĩa là Trái đất tự nó 
không phải là một hệ kín cho lắm. Nếu chúng ta xem Trái đất và 
Mặt trăng là một hệ, thì xung lượng góc bị mất bởi Trái đất bằng 
cách nào đó phải thu lại được bởi Mặt trăng. Thật ra những phép 
đo rất chính xác khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng đã được 
tiến hành bằng cách cho phản xạ các chùm laser khỏi một cái 
gương do các nhà du hành bỏ lại trên đó, và những phép đo này 
cho thấy Mặt trăng đang lùi ra xa Trái đất ở tốc độ 2 mili mét 
mỗi năm! Giá trị lớn hơn của r của Mặt trăng nghĩa là nó có 
xung lượng góc lớn hơn, và lượng tăng hóa ra đúng bằng lượng 
bị mất bởi Trái đất. Vào thời kì của loài khủng long, ngày ngắn 
hơn hiện nay nhiều, và Mặt trăng ở gần hơn và trông to hơn trên 
bầu trời. 

Nhưng lực gì đang làm cho Mặt trăng tăng tốc, lái nó vào quỹ 
đạo lớn hơn ? Nó là lực hấp dẫn của những chỗ phình thủy triều 
của Trái đất. Hiệu ứng được mô tả một cách định tính trong hình 
bên. Kết quả rõ ràng cực kì khó tính toán chính xác, và đây là 
một trong những tình huống trong đó một định luật bảo toàn cho 
phép chúng ta đưa ra những phát biểu định lượng chính xác về 
kết cục của quá trình khi việc tính toán bản thân quá trình đó quá 
phức tạp. 

Hạn chế chuyển động quay trong một mặt phẳng  

 Xung lượng góc là một vec-tơ, hay là vô hướng ? Nó 
có một hướng trong không gian, nhưng đó là hướng quay của 
nó, không phải một hướng thẳng như hướng của các vec-tơ 
như vận tốc và lực. Thành ra có một cách định nghĩa xung 
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lượng góc là một vec-tơ, nhưng trong cuốn sách này các thí 
dụ sẽ hạn chế vớichỉ một mặt phẳng của chuyển động quay, 
tức là những trường hợp hai chiều thực sự. Trong trường hợp 
đặc biệt này, chúng ta có thể chọn hình dung mặt phẳng quay 
từ một phía này hoặc phía kia, và định nghĩa chuyển động 
quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ có 
các dấu dương và âm của xung lượng góc. 

☺ Sự bảo toàn của động lượng phẳng cũ, p, có thể nghĩ là cái tiếp nối mở 
rộng và cải biến nhiều của nguyên lí quán tính nguyên gốc của Galileo, 
rằng không cần có lực nào để giữ cho một vật chuyển động. Nguyên lí 
quán tính là phản trực giác, và có nhiều tình huống trong đó nó có vẻ  
không sâu sắc rằng cần có một lực để duy trì chuyển động, như quan 
điểm Aristotle. Hãy nghĩ đến một tình huống trong đó sự bảo toàn của 
xung lượng góc, L, dường như cũng bị vi phạm, khiến có vẻ không đúng 
rằng phải có một cái gì đó bên ngoài tác dụng lên một hệ kín để giữ cho 
xung lượng góc của nó không bị “thất thoát”. 

 

5.2 Xung lượng góc trong chuyển động hành tinh 

 Bây giờ chúng ta nói về việc ứng dụng sự bảo 
toàn xung lượng góc cho chuyển động hành tinh, vì tầm 
quan trọng bản chất của nó và đồng thời vì nó là một 
cách tốt để phát triển một sự hình dung trực giác của 
xung lượng góc. 

 Định luật Kepler về các diện tích bằng nhau phát 
biểu rằng diện tích quét bởi một hành tinh trong một độ 
dài thời gian nhất định luôn luôn bằng nhau. Xung 
lượng góc đã không được phát minh ra vào thời kì 
Kepler, và ông thậm chí không biết đa số những sự thật 
vật lí cơ bản về các lực đang tác dụng. Ông nghĩ định 
luật này một cách đơn giản là hoàn toàn do kinh nghiệm 
và bất ngờ để tổng kết dữ liệu của ông, một định luật đã 
thành công trong việc mô tả và tiên đoán cách thức các 
hành tinh tăng tốc và giảm tốc trong những quỹ đạo elip 
của chúng. Tuy nhiên, ngày nay thật chẳng khó khăn gì 
việc chỉ ra rằng định luật diện tích bằng nhau gắn liền 
với phát biểu rằng xung lượng góc của hành tinh giữ 
nguyên không đổi. 

 Không có một quy tắc hình học đơn giản nào để 
tính diện tích của một hình nêm cắt ra khỏi một elip, 
nhưng nếu chúng ta xét một khoảng thời gian rất ngắn, 
như thể hiện trên hình i, thì phần hình tô sẫm màu quét 
bởi hành tinh rất gần một hình tam giác. Chúng ta biết 
rõ làm thế nào để tính diện tích của tam giác rồi. Nó 
bằng nửa tích của cạnh đáy và chiều cao: 

 
i/ Xung lượng góc của hành tinh liên hệ 
với tốc độ quét diện tích của nó. 
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diện tích 
1

2
bh=  

Chúng ta muốn liên hệ diện tích này với xung lượng góc, đại lượng chứa các biến r 
và v⊥. Nếu chúng ta xét mặt trời nằm ở trục quay, thì biến r giống như đáy của tam giác, r = 
b. Dựa vào phần phóng to trên hình, v⊥ có thể liên hệ với h, vì hai tam giác vuông đó đồng 
dạng: 

 

Vì thế, diện tích có thể viết lại là 

 

Quãng đường đi bằng |v|∆t, nên biểu thức đơn giản hóa thành 

diện tích 
1

2
rv t⊥= ∆  

 Chúng ta có thể tìm được mối liên hệ sau đây giữa xung lượng góc và tốc độ quét 
diện tích 

 

Hệ số 2 phía trước đơn giản là vấn đề chuyển đổi đơn vị, vì bất kì một đại lượng được 
bảo toàn nào cũng sẽ là một đại lượng được bảo toàn nếu bạn nhân nó với một hằng số. Thừa 
số m không có liên quan đến Kepler, ông không biết khối lượng của các hành tinh, và mỗi lần 
ông chỉ mô tả chuyển động của một hành tinh. 

Như vậy, chúng ta thấy định luật diện tích bằng nhau của Kepler là tương đương với 
phát biểu rằng xung lượng góc của hành tinh giữ nguyên không đổi. Nhưng hãy chờ tí, tại 
sao nó giữ nguyên không đổi chứ? – hành tinh đó chẳng phải là một hệ kín, vì nó bị tác dụng 
bởi lực hấp dẫn của mặt trời. Có hai câu trả lời hợp lí. Thứ nhất, thật ra thì xung lượng góc 
toàn phần của mặt trời cộng với của hành tinh đó được bảo toàn. Tuy nhiên, mặt trời nặng 
hơn hàng triệu lần so với hành tinh bình thường, cho nên nó bị gia tốc rất ít đối với lực hấp 
dẫn của hành tinh. Vì thế, nói gần đúng thì mặt trời chẳng dịch chuyển gì cả, nên chẳng có 
xung lượng góc nào được truyền giữa nó và hành tinh đó. 

Câu trả lời thứ hai là để làm thay đổi xung lượng góc của hành tinh đòi hỏi không chỉ 
một lực, mà lực đó phải tác dụng theo một kiểu đặc biệt. Trong mục 5.4 chúng ta sẽ bàn về 
sự truyền xung lượng góc bởi một lực, nhưng ý tưởng cơ bản ở đây là lực hướng dọc theo 
trục không làm thay đổi xung lượng góc. 
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Câu hỏi A 

 

Câu hỏi B 

 

☺ A. Giả sử một vật đang chuyển động thẳng ở tốc 
độ không đổi. Nếu chúng ta chọn một số điểm 
không nằm trên đường thẳng đó và gọi đó là trục 
quay, thì diện tích quét bởi vật đó có ở tốc độ không 
đổi hay không? Có vấn đề gì không nếu chúng ta 
chọn một trục khác? 

B. Hình bên là ảnh chụp liên tiếp của một quả lắc, 
chụp bên dưới con lắc treo thẳng đứng. Sợi dây treo 
màu đen không nhìn thấy trong hình. Quả lắc hơi bị 
đẩy sang bên khi nó được buông ra, cho nên nó 
không đong đưa trong một mặt phẳng. Cái chấm 
sáng đánh dấu chỗ tâm, tức là vị trí con lắc sẽ ở đó 
nếu nó treo thẳng đứng về phía chúng ta. Hỏi xung 
lượng góc của con lắc có giữ nguyên không đổi nếu 
chúng ta xem chỗ tâm đó là trục quay? Còn nếu 
chúng ta chọn một trục khác thì sao? 

 

5.3 Hai định lí về xung lượng góc 
 Với xung lượng cũ phẳng, p, chúng ta có quyền tự do làm việc trong bất kì hệ quy 
chiếu quán tính nào mà mình thích. Cùng một đối tượng có thể có những giá trị khác nhau 
của xung lượng trong hai hệ quy chiếu khác nhau, nếu các hệ quy chiếu đó không nằm nghỉ 
so với nhau. Tuy nhiên, sự bảo toàn xung lượng sẽ đúng trong cả hai hệ quy chiếu. Chừng 
nào chúng ta còn sử dụng một hệ quy chiếu nhất quán trong suốt một phép tính, thì mọi thứ 
vẫn sẽ hoạt động. 

 Điều tương tự cũng đúng với xung lượng góc, và ngoài ra có một sự nhập nhằng phát 
sinh do định nghĩa trục quay. Đối với cái bánh xe, sự lựa chọn trục quay một cách tự nhiên 
hiển nhiên là cái bánh trục, nhưng còn một quả trứng đang quay trên mặt của nó thì sao? Quả 
trứng có một hình dạng không đối xứng, và do đó không có khối tâm hình học rõ ràng nào. 
Vấn đề tương tự cũng phát sinh với một con lốc xoáy, nó thậm chí chẳng có một hình thù nào 
rõ ràng, hay với một cỗ máy phức tạp với nhiều bánh răng. Định lí sau đây, định lí thứ nhất 
trong hai định lí nêu ra trong phần này mà không chứng minh, giải thích nên giải quyết vấn 
đề này như thế nào. Mặc dù tôi đặt tiêu đề trên cả hai định lí, nhưng chúng chẳng có tên gọi 
được chấp nhận chung. 

Định lí chọn trục quay 

Việc chọn điểm nào làm trục quay nhằm tính xung lượng góc là hoàn toàn tùy ý. Nếu 
xung lượng góc của một hệ kín được bảo toàn khi tính với một trục đã chọn, thì nó 
cũng sẽ bảo toàn đối với bất kì chọn lựa trục nào khác. Tương tự, có thể sử dụng bất 
kì hệ quy chiếu quán tính nào. 

Ví dụ 4. Va chạm thiên thạch được mô tả với những trục khác nhau  

Các nhà quan sát trên các hành tinh A và B đều trông thấy hai thiên thạch đang va vào nhau. Hai thiên 
thạch đó có khối lượng bằng nhau và tốc độ va chạm của chúng như nhau. Các nhà thiên văn trên mỗi 
hành tinh quyết định chọn hành tinh riêng của họ làm trục quay. Hành tinh A nằm cách xa chỗ va chạm 
gấp đôi so với hành tinh B. Các thiên thạch va chạm và dính vào nhau. Để cho đơn giản, giả sử các 
hành tinh A và B đều đứng yên. 
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Với hành tinh A làm trục, thì hai thiên thạch có xung lượng góc bằng nhau, nhưng một thiên thạch có 
xung lượng góc dương và thiên thạch kia có xung lượng góc âm. Trước va chạm, tổng xung lượng góc 
vì thế bằng không. Sau va chạm, hai thiên thạch sẽ ngừng chuyển động, và một lần nữa tổng xung 
lượng góc lại bằng không. Tổng xung lượng góc trước và sau va chạm đều bằng không, cho nên xung 
lượng góc được bảo toàn nếu bạn chọn hành tinh A làm trục quay. 

Sự khác biệt duy nhất với hành tinh B làm trục là r nhỏ hơn hai lần, nên toàn bộ xung lượng góc giảm 
đi một nửa. Mặc dù xung lượng góc có giá trị khác với kết quả tính bởi hành tinh A, nhưng xung lượng 
góc vẫn được bảo toàn. 

 Trái đất quay tròn trên trục riêng của nó mỗi ngày, nhưng đồng thời nó còn đi theo 
quỹ đạo tròn một năm xung quanh Mặt trời, cho nên bất kể phần nào của nó cũng vạch ra 
một quỹ đạo vòng vèo phức tạp. Có vẻ như khó tính được xung lượng góc của Trái đất, 
nhưng hóa ra có một cách làm tắt thật hấp dẫn về mặt trực giác: chúng ta có thể dễ dàng cộng 
gộp xung lượng góc do chuyển động quay tròn của nó cùng với xung lượng góc phát sinh do 
chuyển động tròn của khối tâm của nó xung quanh Mặt trời. Đây là một trường hợp đặc biệt 
của định lí tổng quát sau đây: 

Định lí spin 

Xung lượng góc của một vật đối với một trục A ở bên ngoài có thể tìm bằng cách 
cộng hai phần: 

(1) Phần thứ nhất là xung lượng góc của vật đó tìm được bằng cách sử dụng khối tâm 
của nó làm trục quay, tức là xung lượng góc mà vật có vì nó đang quay. 

(2) Phần kia bằng với xung lượng góc mà vật sẽ có đối với trục A nếu toàn bộ khối 
lượng của nó tập trung tại và chuyển động cùng với khối tâm của nó. 

Ví dụ 5. Một hệ có khối tâm của nó đứng yên 

Trong trường hợp đặc biệt một vật có khối tâm của nó đứng yên, thì định lí spin gợi ý rằng xung lượng 
góc của vật là như nhau, bất kể chúng ta chọn trục quay nào. (Đây là một phát biểu còn mạnh lời hơn 
cả định lí chọn trục quay, cái chỉ bảo đảm rằng xung lượng góc được bảo toàn đối với bất kì trục nào 
được chọn, mà không chỉ rõ nó là như nhau đối với mọi chọn lựa như thế). 

Ví dụ 6. Xung lượng góc của một vật rắn 

Một bánh xe mô tô hầu như có toàn bộ khối lượng 
của nó tập trung tại điểm bên ngoài. Nếu bánh xe 
có khối lượng m và bán kính r, và thời gian cần 
thiết cho mỗi vòng quay là T, thì xung lượng góc 
spin của nó bằng bao nhiêu? 

� Đây là một ví dụ thuộc trường hợp đặc biệt 
thường hay gặp của chuyển động vật rắn, trái với 
chuyển động quay của một hệ như một cơn bão 
trong đó những phần khác nhau cần những lượng 
thời gian khác nhau để quay trọn vòng. Chúng ta 
chẳng phải đi qua tiến trình cộng gộp đầy khó 
khăn những đóng góp từ nhiều phần của bánh xe, 
vì chúng đều cách trục quay một khoảng như 
nhau, và đều đang chuyển động xung quanh trục 
với cùng tốc độ. Vận tốc đều vuông góc với các 
nan hoa, 

v⊥ = v = chu vi / T = 2πr / T 

Và xung lượng góc của bánh xe đối với khối tâm 

 

k/ Mọi người có xu hướng hay nghĩ là người 
nhảy lao đầu xuống nước đang quay xung 
quanh khối tâm riêng của anh ta. Tuy nhiên, 
anh ta đang bay theo một hình cung, và anh ta 
còn có xung lượng góc do chuyển động này. 
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của nó là 

L = mv⊥r = m(2πr / T)r = 2πmr
2 / T 

 Lưu ý mặc dù thừa số 2π trong biểu 
thức này là đặc biệt đối với một bánh xe có 
khối lượng của nó tập trung trên vành, nhưng 
sự tỉ lệ với m/T sẽ là như nhau đối với bất kì 
vật rắn nào đang quay. Mặc dù một vật có 
hình dạng không tròn không có bán kính, 
nhưng nói chung thì xung lượng góc tỉ lệ với 
bình phương kích thước của vật đối với 
những giá trị cố định của m và T. Chẳng hạn, 
tăng gấp đôi kích thước của một vật làm tăng 
gấp đôi cả các thừa số v⊥ và r trong phần 
đóng góp của mỗi thừa số vào xung lượng 
góc tổng cộng của nó, mang lại sự tăng 
chung bốn lần. 

 

l/ Vật rắn này có xung lượng góc cả vì nó 
đang quay xung quanh khối tâm của nó và vì 
nó đang chuyển động trong không gian. 

 

Các hình bên dưới trình bày một số thí dụ xung lượng góc của những hình dạng khác 
nhau đang quay xung quanh khối tâm của chúng. Các phương trình cho xung lượng góc của 
chúng thu được bằng giải tích, như đã mô tả trong cuốn sách của tôi xây dựng trên nền giải 
tích, Tự nhiên đơn giản. Không cần học thuộc những phương trình này! 

 
Ví dụ 7. Ném tạ 

Trong môn ném tạ Olympic dành cho nam, một quả cầu thép bán kính 6,1cm được lắc trên đầu sợi dây 
dài 1,22m. Hỏi bao nhiêu phần xung lượng góc của quả cầu đến từ chuyển động quay của nó, so với 
chuyển động của nó trong không gian? 

� Điều luôn luôn quan trọng là giải bài toán trước tiên bằng kí hiệu, và cuối cùng mới đưa số vào, vì 
thế ta đặt bán kính của quả cầu là b, và chiều dài của dây là l. Nếu thời gian quả cầu quay trọn một 
vòng tròn là T, thì đây cũng là thời gian cần thiết để nó quay trọn một vòng xung quanh trục riêng của 
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nó. Tốc độ của nó là v = 2πl/T, nên xung lượng góc của nó do chuyển động của nó trong không gian là 
mvl = 2πml2/T. Xung lượng góc của nó do chuyển động xung quanh tâm riêng của nó là (4π/5)mb2/T. 
Tỉ số của hai xung lượng góc này là (2/5) (b/l)2 = 1,0 x 10-3. Xung lượng góc do chuyển động xoay tròn 
của quả cầu cực kì nhỏ. 

Ví dụ 8. Cái thanh ngã 

Một cái thanh chiều dài b, khối lượng m, dựng thẳng đứng. 
Chúng ta muốn chạm vào thanh ở phía dưới, làm cho nó ngã 
và nằm ngang. Tìm động lượng p cần phải cung cấp theo m, 
b và g. Có thể thực hiện được yêu cầu này mà không phải 
kéo lê cái thanh trên sàn hay không? 

� Đây là một thí dụ hay thuộc loại câu hỏi có thể rất gần câu 
trả lời chỉ dựa trên các đơn vị đo. Vì ba biến, m, b và g, đều 
có đơn vị khác nhau, cho nên chúng không thể cộng hay trừ 
cho nhau. Cách duy nhất kết hợp chúng về mặt toán học là 
nhân hoặc chia. Nhân một trong số chúng với chính nó là lũy 
thừa, cho nên nói chung chúng ta muốn câu trả lời phải có 
dạng 

p = Amjbkgl 

Trong đó A, j, k và l là những hằng số không đơn vị. Kết quả 
phải có đơn vị kg.m/s. Để có kg có số mũ 1, chúng ta cần 

j = 1 

Mét có số mũ 1, chúng ta cần 

b + l = 1 

Và giây có số mũ – 1 thì 

l = 1/2 

Chúng ta tìm được j = 1, k = 1/2 và l = 1/2, nên đáp số phải 
có dạng 

p Am bg=  

Lưu ý là chẳng cần kiến thức vật lí nào cả! 

 
m/ Ví dụ 8 

Tuy nhiên, việc xem xét đơn vị không giúp chúng ta tìm ra hằng số không thứ nguyên A. Đặt t là thời 
gian cần thiết để thanh ngã, sao cho (1/2)gt2 = b/2. Nếu như thanh chạm đất đúng ngay mặt bên của nó, 
thì số vòng quay nó hoàn thành trong không khí phải là 1/4, hoặc 3/4, hoặc 5/4,… nhưng tất cả những 
khả năng lớn hơn 1/4 đều làm cho đầu thanh chạm sàn sớm. Vì thế, thanh phải quay ở tốc độ làm cho 
nó hoàn thành một vòng quay trọn vẹn trong thời gian T = 4t, và nó có xung lượng góc L = (π/6) mb2 / 
T.  

Động lượng bị mất bởi vật chạm vào thanh là p, và do sự bảo toàn động lượng, đây là phần động 
lượng, theo phương ngang, mà thanh cần có. Nói cách khác, thanh sẽ hơi bay về phía trước. Tuy nhiên, 
việc này chẳng có tác động gì lên lời giải cho bài toán. Quan trọng hơn, vật chạm vào thanh bị mất 
xung lượng góc bp/2, xung lượng góc đó cũng truyền sang thanh. Cân bằng biểu thức này với biểu 

thức tìm được ở trên cho L, chúng ta tìm được ( )/12p m bgπ= . 

Cuối cùng, chúng ta cần phải biết việc này thật ra có thể làm được hay không nếu chân của thanh 
không trượt trên sàn. Hình vẽ cho thấy câu trả lời là không đối với thanh có chiều rộng hữu hạn này, 
nhưng dường như câu trả lời sẽ là có thể đối với thanh mỏng vừa đủ. Bài toán này được phân tích thêm 
trong bài tập 28. 
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Câu hỏi thảo luận 

A. Trong thí dụ các tiểu hành tinh va chạm, giả sử hành tinh A đang chuyển động về phía trên trang 
giấy, bằng với tốc độ của tiểu hành tinh bên dưới. Hỏi nhà thiên văn của hành tinh A sẽ mô tả xung 
lượng góc của tiểu hành tinh đó như thế nào? Xung lượng góc có còn được bảo toàn không? 

5.4 Mômen quay: Tốc độ truyền xung lượng góc 

 
n/ Năng lượng, động lượng và xung lượng góc 
có thể truyền. Tốc độ truyền được gọi là công 
suất, lực và mômen quay.  

 

o/ Bốn động cơ của máy bay tạo ra mômen 
quay toàn phần bằng không, nhưng tổng hợp 
lực thì khác không. 

 Lực có thể hiểu là tốc độ truyền động 
lượng. Đại lượng tương tự trong trường hợp xung 
lượng góc gọi là mômen quay (tiếng Anh ‘torque’ 
đồng âm với ‘fork’ – cái chĩa). Lực cho chúng ta 
biết chúng ta đang đẩy hay kéo một vật mạnh 
dường nào, thì mômen quay cho chúng ta biết 
chúng ta đang làm xoắn vật mạnh dường nào. 
Mômen quay được kí hiệu bằng chữ cái Hi Lạp 
tau, τ, và tốc độ thay đổi xung lượng góc của một 
vật bằng với mômen toàn phần tác dụng lên nó, 

τtoàn phần
L

t

∆
=

∆
 

(Nếu xung lượng góc không thay đổi ở tốc độ 
không đổi, thì mômen quay toàn phần bằng độ dốc 
của đường tiếp tuyến trên đồ thị L theo t). 

 Như với lực và động lượng, điều thường 
xảy ra là xung lượng góc lui vào sân sau và chúng 
ta tập trung chú ý của mình vào mômen quay. 
Quan điểm tập trung vào mômen quay được minh 
họa bởi thực tế là nhiều người không thành thạo 
khoa học những có năng khiếu cơ giới đều đã biết 
đến mômen quay, nhưng chẳng ai trong số họ từng 
nghe đến xung lượng góc. Những người say mê xe 
hơi hăm hở so sánh mômen quay của động cơ và 
có một dụng cụ gọi là cờ lê cho phép người ta thiết 
đặt một lượng mômen quay mong muốn lên đinh 
vít và tránh làm ‘lờn’ nó. 

 

Mômen quay khác với lực 

 Tất nhiên, lực là cần thiết để tạo ra mômen quay – bạn không thể xoay một cái đinh 
vít mà không đẩy lên cờ lê – nhưng lực và mômen quay là hai thứ khác nhau. Một sự khác 
biệt giữa chúng là chiều. Chúng ta sử dụng các dấu dương và âm để biểu diễn lực theo hai 
hướng có khả năng trên một đường thẳng. Tuy nhiên, hướng của mômen quay là cùng chiều 
kim đồng hồ, hay ngược chiều kim đồng hồ, chứ không phải hướng thẳng. 

 Một khác biệt nữa giữa mômen quay và lực là vấn đề lực đòn bẩy. Một lực cho trước 
tác dụng vào một nắm cửa sẽ làm thay đổi xung lượng góc của cánh cửa nhanh gấp hai lần 
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cũng lực đó tác dụng ở điểm giữa nắm cửa và bản lề. Cùng một lượng lực tạo ra những lượng 
mômen quay khác nhau trong hai trường hợp này. 

 Có thể có mômen toàn phần bằng không với một tổng hợp lực khác không. Một máy 
bay với bốn động cơ phản lực, o, được thiết kế sao cho các lực của chúng cân bằng ở phía 
trái và phía phải. Các lực của chúng đều cùng chiều, nhưng mômen quay theo chiều kim 
đồng hồ của hai lực của các động cơ bị triệt tiêu bởi mômen quay ngược chiều kim đồng hồ 
của hai lực kia, cho mômen toàn phần bằng không. 

 Ngược lại, chúng ta có thể có tổng hợp lực bằng không và mômen quay toàn phần 
khác không. Động cơ của vòng quay ngựa gỗ cần cung cấp một mômen quay khác không tác 
dụng lên nó để tăng tốc cho nó, nhưng có lực tổng hợp zero tác dụng lên nó. Nếu có tổng hợp 
lực khác không tác dụng lên nó, thì khối tâm của nó sẽ bị gia tốc! 

Liên hệ giữa lực và mômen quay 

 Làm thế nào chúng ta tính được lượng mômen 
quay tác dụng bởi một lực cho trước? Vì nó phụ thuộc 
vào lực đòn bẩy, cho nên chúng ta muốn nó phụ thuộc 
vào khoảng cách giữa trục quay và điểm đặt của lực. 
Chúng ta sẽ suy ra một phương trình liên hệ mômen 
quay với lực trong một tình huống đặc biệt rất đơn 
giản, và phát biểu mà không chứng minh rằng phương 
trình đó thật ra áp dụng được cho mọi tình huống. 

 Xét một chất điểm ban đầu nằm yên cách một 
khoảng r so với trục mà chúng ta chọn để xác định 
xung lượng góc. Trước tiên, chúng ta thấy lực hướng 
thẳng vào hoặc hướng thẳng ra, dọc theo đường thẳng 
nối trục và chất điểm, không truyền bất kì xung lượng 
góc nào lên vật. 

 Tuy nhiên, một lực vuông góc với đường thẳng 
nối trục và chất điểm thật sự truyền xung lượng góc 
cho vật. Định luật II Newton cho ta, 

 
p/ Tình huống vật lí đơn giản chúng ta sử 
dụng để suy ra phương trình cho mômen 
quay. Một lực hướng thẳng vào trong hoặc 
thẳng ra xa trục không tạo ra xung lượng 
góc cùng chiều kim đồng hồ, cũng chẳng 
tạo ra xung lượng góc ngược chiều kim 
đồng hồ. Một lực tác dụng tác dụng theo 
hướng vuông góc thật sự truyền xung 
lượng góc. 

F
a

m
=  

và giả sử cho đơn giản rằng lực là không đổi, thì phương trình gia tốc không đổi /a v t= ∆ ∆  
cho phép chúng ta tìm ra vận tốc mà chất điểm đạt được sau thời gian t∆ , 

F t
v

m

∆
∆ =  

Chúng ta đang cố gắng liên hệ lực với sự thay đổi xung lượng góc, cho nên chúng ta nhân cả 
hai vế của phương trình với mr, 

m vr F tr

L F tr

∆ = ∆

∆ = ∆
 

Chia phương trình trên cho t∆ , ta được mômen quay 
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t
Frτ

∆
=

∆
=

 

Nếu lực tác dụng ở một góc khác ngoài 0o hoặc 90o so với đường nối chất điểm và trục, thì 
chỉ có thành phần lực vuông góc với đường thẳng đó tạo ra mômen quay, 

F rτ ⊥=  

 Mặc dù kết quả này được chứng minh dưới một tập trường hợp đã đơn giản hóa, 
nhưng nó có giá trị tổng quát: 

 
q/ Các liên hệ hình học có trong liên hệ giữa 
lực và mômen quay. 

Liên hệ giữa lực và mômen quay 

Tốc độ một lực truyền xung lượng góc sang một vật, 
tức là mômen quay tạo ra bởi lực đó, được cho bởi 

| | | |r Fτ ⊥=  

Trong đó r là khoảng cách từ trục đến điểm đặt của 
lực, và F⊥  là thành phần lực vuông góc với đường 

thẳng nối trục đến điểm đặt lực. 

 

 Phương trình trên được phát biểu với các dấu trị tuyệt đối vì các dấu dương và âm của 
lực và mômen quay chỉ những thứ khác nhau, cho nên chẳng có liên quan hữu ích nào giữa 
chúng. Dấu của mômen quay phải được kiểm tra thủ công. 

 Từ phương trình trên, chúng ta thấy đơn vị của mômen quay có thể viết là newton 
nhân mét. Các cờ lê hệ mét được chế tạo theo N.m, nhưng người Mĩ thì sử dụng foot-pound, 
đó cũng là đơn vị khoảng cách nhân với đơn vị lực. Chúng ta đã biết từ bài học công cơ học 
rằng newton nhân mét thì bằng joule, nhưng mômen quay là một đại lượng hoàn toàn khác 
với công, và chẳng ai viết mômen quay theo đơn vị joule, mặc dù nó đúng về mặt kĩ thuật. 

☺ So sánh độ lớn và dấu của bốn mômen quay cho trong hình bên dưới. [xem trang 136] 

 
Ví dụ 9. Mômen quay phụ thuộc như thế nào vào hướng của lực 

Mômen quay tác dụng lên cái cờ lê trên hình có thể biểu diễn như thế nào theo r, |F| và góc θ? 

� Vec-tơ lực và thành phần F⊥ của nó tạo thành cạnh huyền và một cạnh của một tam giác vuông, và 
góc bên trong đối diện với F⊥ bằng θ. Do đó, giá trị tuyệt đối của F⊥ có thể biểu diễn là 

F⊥  = |F| sin θ 

Dẫn tới     |τ| = r |F| sin θ 
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Đôi khi, mômen quay có thể hình dung gọn hơn 
theo đại lượng r⊥ biểu diễn trên hình r, cho chúng ta 
một cách thứ ba biểu diễn mối liên hệ giữa mômen 
quay và lực: 

|τ| = r⊥ |F| 

 Tất nhiên bạn chẳng muốn đi học thuộc cả ba 
phương trình cho mômen quay. Bắt đầu từ bất kì 
phương trình nào trong số chúng, bạn có thể dễ dàng 
suy ra phương trình kia bằng cách sử dụng lượng giác. 
Tuy nhiên, việc làm quen với chúng có thể giúp bạn dễ 
tiếp cận hơn với một số bài toán nhất định. 

 
r/ Đại lượng r⊥ 

Mômen quay do lực hấp dẫn 

 Cho đến lúc này, chúng ta vẫn nghĩ tới một lực tác dụng tại một điểm trên một vật, ví 
dụ như lực của tay bạn tác dụng lên cái cờ lê. Đây tất nhiên là một sự gần đúng, và trong một 
phép tính cực kì thiết thực của mômen quay của tay bạn tác dụng lên cái cờ lê, bạn có thể cần 
phải cộng các mômen quay tác dụng bởi từng mili mét vuông nơi da của bạn chạm vào cái cờ 
lê. Đây là yêu cầu ít gặp. Nhưng trong trường hợp lực hấp dẫn, chẳng hề có bất cứ chỉ một 
điểm nào mà lực tác dụng lên. Hành tinh của chúng ta tác dụng một lực kéo độc lập lên từng 
viên gạch của tháp nghiêng Pisa, và mômen quay hấp dẫn toàn phần tác dụng lên tòa tháp 
bằng tổng mômen quay đóng góp bởi tất cả những lực nhỏ đó. May thay, có một thủ thuật 
cho phép chúng ta tránh được một phép toán nặng nề như thế. Hóa ra đối với những mục tiêu 
tính mômen quay hấp dẫn toàn phần đặt lên một vật, bạn có thể đưa ra câu trả lời đúng bằng 
cách giả sử rằng toàn bộ lực hấp dẫn tác dụng lên khối tâm của vật. 

Ví dụ 10. Mômen quay hấp dẫn tác dụng lên một cánh tay duỗi thẳng 

Cánh tay của bạn có khối lượng 3,0 kg và khối tâm của nó cách vai của bạn 30 cm. Hỏi mômen quay 
hấp dẫn đặt lên cánh tay bạn khi nó duỗi thẳng ngang về một bên là bao nhiêu, lấy bờ vai làm trục 
quay? 

 

s/ Ví dụ 10 

� Lực hấp dẫn toàn phần tác dụng lên cánh tay của bạn là 
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|F| = (3,0 kg)(9,8 m/s2) = 29 N 

Nhằm mục đích tính mômen quay hấp dẫn, chúng ta có thể xem lực hấp dẫn đó như thể nó tác dụng tại 
khối tâm của cánh tay. Lực hướng thẳng xuống dưới, vuông góc với đường nối giữa bờ vai và khối 
tâm, cho nên 

F⊥ = |F| = 29 N 

Tiếp tục giả sử lực tác dụng lên khối tâm của cánh tay, r = 30 cm = 0,30 m nên mômen quay là 

τ = rF⊥ = 9 N.m 

 

t/ Ví dụ 11 

Ví dụ 11. Con bò lật nhào 

Hồi năm 2005, tiến sĩ Margo Lillie và người sinh viên chưa tốt 
nghiệp của bà, Tracy Boechler đã công bố một nghiên cứu khẳng 
định lật tẩy được chuyện lật nhào con bò. Nghiên cứu của họ dựa 
trên một phân tích mômen quay cần thiết để làm đổ nhào một con bò, 
cho thấy một người sẽ không có khả năng tác dụng đủ mômen quay 
để làm chuyện đó. Một cuộc thảo luận vui vẻ sau đó đã diễn ra trên 
website nổi tiếng slashdot.org bàn về giá trị của nghiên cứu đó. Trên 
phương diện cá nhân, tôi luôn cho rằng việc lật ngã con bò dù sao 
chăng nữa cũng là một môn thể thao nhóm, nhưng là một nhà vật lí, 
tôi cũng có một số phản biện với tính toán của họ. Sau đây là phân 
tích của riêng tôi. 

Có ba lực tác dụng lên con bò: lực hấp dẫn FW, lực pháp tuyến từ 
mặt đất FN và lực FA tác dụng bởi người đấu bò. 

Ngay khi guốc chân trái của con bò (ở phía bên phải từ điểm nhìn 
của chúng ta) ngừng tiếp xúc với đất, thì lực của mặt đất chỉ tác dụng 
lên guốc chân của phía bên kia. Chúng ta không biết lực của đất, và 
chúng ta không muốn tìm nó. Do đó, chúng ta lấy trục quay là điểm 
đặt của nó, vì thế mômen quay của nó bằng không. 

Nhằm mục đích tính các mômen quay, chúng ta có thể giả sử rằng lực hấp dẫn tác dụng tại khối tâm 
của con bò, nơi tôi đặt hơi thấp hơn tâm thân mình của nó, vì chân và đầu của nó cũng có một phần 
khối lượng, và các chân thì nặng hơn nhiều so với đầu và đặt xa nhau, nên chúng làm hạ khối tâm 
nhiều hơn đầu làm tăng nó. Góc θW giữa lực hấp dẫn thẳng đứng và đường rW khoảng chừng 14

o. 

Để tạo ra mômen quay khả dĩ lớn nhất với lực khả dĩ ít nhất, những người đấu bò muốn đẩy tại điểm 
cách càng xa trục càng tốt, nó sẽ đặt lên phía bên kia, và họ muốn đẩy ở góc 90o so với đường bán kính 
rA. 

Khi người đấu bò vừa mới tác dụng đủ lực để nâng guốc chân của con bò ở một bên, thì mômen quay 
toàn phần phải lớn hơn zero một chút. (Trên thực tế, họ muốn đẩy mạnh hơn giá trị này nhiều – đủ 
mạnh để truyền rất nhiều xung lượng cho con bò trong thời gian ngắn, trước khi nó điên lên và tấn 
công họ. Chúng ta đang cố gắng tính lực trần tối thiểu mà họ có khả năng sử dụng, đó là câu hỏi mà 
khoa học có thể trả lời) Đặt mômen quay toàn phần bằng không, chúng ta có 

W 0N Aτ τ τ+ + =  

Và đặt mômen quay ngược chiều kim đồng hồ là dương, chúng ta có 

W w0 sin sin 90 0o
A Amgr F Rθ− + =  

2W
w

1
sin (680 )(9,8 / )sin14 1100

1,5
o

A
A

r
F mg kg m s N

r
θ= ≈ =  

Con số 680 kg cho khối lượng tiêu biểu của một con bò là lấy theo Lillie và Boechler, họ là bác sĩ thú 
ý, vì thế tôi cho rằng nó khá chính xác. Con số ước tính 1100 N của tôi thấp hơn đáng kể so với con số 
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1400 N của họ, chủ yếu do sự sắp xếp không chính xác của họ về khối tâm cho θW = 24
o. Tôi không 

nghĩ 1100 N là một lượng lực không có khả năng đòi hỏi ở một người to lớn, khỏe mạnh (nó tương 
đương với việc nâng khoảng 110 kg, hay 240 pound), nhưng biết rằng những người đấu bò cần phải 
truyền một xung lượng góc lớn khá nhanh, cho nên có khả năng đúng là sẽ cần đến một số người. 

Câu hỏi thảo luận 

A. Loạt câu hỏi thảo luận này có liên quan đến sự lí giải 
không đúng của sinh viên trước đây về vấn đề sau đây. 

Giả sử một sao chổi đang ở tại điểm trên quỹ đạo của nó 
như trên hình. Lực duy nhất tác dụng lên sao chổi là lực 
hấp dẫn của mặt trời. 

 

Trong toàn câu hỏi, hãy xác định toàn bộ mômen quay và 
xung lượng góc, lấy mặt trời làm trục. 

(1) Mặt trời có đang tạo ra một mômen quay khác không 
lên sao chổi không? Hãy giải thích. 

(2) Xung lượng góc của sao chổi đang tăng, đang giảm, 
hay đang không đổi? Giải thích. 

Giải thích xem điều gì sai với những câu trả lời sau đây. 
Trong một số trường hợp, câu trả lời là đúng, nhưng việc 
lí giải đưa tới nó là sai. (a) Câu trả lời không chính xác 
cho phần (1): “Vâng, vì Mặt trời đang tác dụng một lực 
lên sao chổi và sao chổi đang ở cách Mặt trời một khoảng 
cách xác định”. 

(b) Câu trả lời không chính xác cho phần (1): “Không, vì 
các mômen quay triệt tiêu nhau”. 

(c) Câu trả lời không chính xác cho phần (2): “Đang tăng, 
vì sao chổi đang tăng tốc”. 

B. Cái gì làm cho chiếc búa kẹp dễ nhổ đinh ra khỏi gỗ 
hơn nếu như cùng lực đó tác dụng theo cùng hướng cũ? 

C. Bạn quay một hòn đá trên đầu mình, hòn đá buộc ở đầu 
một sợi dây, và từ từ thu sợi dây lại, cuối cùng giảm bán 
kính đi một nửa. Điều gì xảy ra với xung lượng góc của 
hòn đá? Những thay đổi gì xuất hiện ở tốc độ của nó, thời 
gian cần thiết cho mỗi vòng quay, và gia tốc của nó? Tại 
sao sợi dây có thể bị đứt? 

D. Một chiếc trực thăng, ngoài những cánh quạt khổng lồ 
trên đầu nó của nó, có một cánh quạt nhỏ hơn gắn ở đuôi 
quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Tại sao thế? 

E. Bức ảnh bên cho thấy một vòng quay giải trí ở công 
viên có hai buồng quay theo hướng ngược nhau. Tại sao 
đây lại là một thiết kế hay? 

 

Câu hỏi B 

 

Câu hỏi E 
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u/ Cối xay gió không phải là những hệ kín, 
nhưng xung lượng góc đang truyền ra khỏi 
nó ở tốc độ mà nó truyền vào, thành ra 
xung lượng góc không đổi. Để hình dung 
ra kích cỡ khổng lồ của những cánh đồng 
cối xay hiện đại, hãy chú ý kích cỡ của các 
xe tải và rơ-móc. 

5.5 Tĩnh học 

Sự cân bằng  

 Có nhiều trường hợp trong đó một hệ không 
kín nhưng duy trì xung lượng góc không đổi. Khi một 
vòng quay ngựa gỗ đang chạy ở xung lượng góc 
không đổi, thì mômen quay của động cơ đang bị triệt 
tiêu bởi mômen quay do lực ma sát. 

 Khi một vật có động lượng không đổi và xung 
lượng góc không đổi, thì chúng ta nói nó ở trạng thái 
cân bằng. Đây là vay mượn ý nghĩa của thuật ngữ 
khoa học, chứ trong ngôn ngữ hàng ngày chẳng ai mô 
tả một chiếc xe đang xoay tít trên con đường phủ băng 
là ở trạng thái cân bằng. 

 Tuy nhiên, rất lắm khi, chúng ta thích những 
trường hợp trong đó một vật không những ở trạng thái 
cân bằng mà còn đứng yên nữa, và như vậy thì tương 
ứng gần gũi hơn với ý nghĩa thông dụng của từ đó. 
Cây xanh và cầu cống được tạo hóa và các kĩ sư thiết 
kế để đứng yên, và để đứng yên như vậy chúng phải 
không những có hợp lực zero tác dụng lên chúng mà 
còn có mômen quay toàn phần bằng không. Nó vừa đủ 
để chúng không ngã, cũng không bị nhổ lên. Tĩnh học 
là một ngành vật lí xử lí những bài toán như thế này. 

 Việc giải các bài toán tĩnh học lúc này đơn 
giản là vấn đề áp dụng và kết hợp một số thứ bạn đã 
biết: 

• Bạn biết hành trạng của những loại lực khác 
nhau, ví dụ như lực ma sát luôn luôn song song 
với bề mặt tiếp xúc. 

• Bạn biết phép cộng vec-tơ lực. Tổng vec-tơ 
của các lực phải bằng không để tạo ra sự cân 
bằng. 

• Bạn biết mômen quay. Mômen quay toàn phần 
tác dụng lên một vật phải bằng không nếu nó ở 
trạng thái cân bằng. 

• Bạn biết chọn trục quay tùy ý, nên bạn có thể 
chọn trục nào làm cho bài toán dễ giải hơn. 

 Nói chung, loại bài toán này có thể bao hàm bốn phương trình theo bốn biến: ba 
phương trình nói rằng các thành phần lực cộng lại bằng không, và một phương trình nói rằng 
mômen toàn phần bằng không. Đa số trường hợp bạn gặp sẽ không phức tạp như thế này. 
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Trong thí dụ sau đây, chỉ duy có phương trình mômen toàn phần bằng không là cần thiết để 
cho câu trả lời. 

Ví dụ 12. Cột treo cờ 

Một cái cột treo cờ 10 kg được giữ bằng một sợi dây nhẹ 
nằm ngang và chống vào chân tường như trên hình vẽ. Nếu 
như dây cáp chỉ có khả năng chịu được lực căng 70N, thì 
góc α có thể lớn bao nhiêu mà không làm đứt dây cáp? 

� Cả ba vật trong hình đều ở trạng thái cân bằng: cột treo 
cờ, dây cáp, và bức tường. Cho dù chúng ta chọn bất kì vật 
nào trong ba vật ra nghiên cứu, thì toàn bộ lực và mômen 
quay tác dụng lên nó phải triệt tiêu. Chẳng có lợi lộc gì nếu 
phân tích các lực và mômen quay tác dụng lên bức tường, vì 
nó có lực do đất tác dụng lên nó không xác định rõ và chúng 
ta không muốn tìm. Chúng ta có thể nghiên cứu lực và 
mômen quay đặt lên dây cáp, nhưng việc đó không để 
chúng ta sử dụng thông tin đã cho về cột treo cờ. Vật chúng 
ta cần phân tích là cái cột treo cờ. 

 

v/ Ví dụ 12 

Cái cột có ba lực tác dụng lên nó, mỗi lực còn có thể mang lại một mômen quay: (1) lực hấp dẫn, (2) 
lực của sợi dây, và (3) lực của bức tường. 

Chúng ta tự do chọn trục quay tại bất kì điểm nào mình muốn, và để cho dễ thì hãy chọn trục nằm tại 
đầu dưới của cột cờ, vì chọn như vậy thì lực của tường tác dụng lên cột tác dụng ở r = 0 và do đó 
không tạo ra mômen đặt lên cột. Cách này hay, vì chúng ta không biết lực của tường tác dụng lên cột là 
bao nhiêu, và chúng ta chẳng muốn thử tìm nó làm gì. 

Với việc chọn trục như thế này, có hai mômen quay khác không tác dụng lên cái cột, một mômen quay 
ngược chiều kim đồng hồ từ phía dây cáp và một mômen cùng chiều kim đồng hồ từ phía trọng lực. 
Chọn biểu diễn mômen quay ngược chiều kim đồng hồ là dương, và sử dụng phương trình 

sinr Fτ θ= , chúng ta có 

sin sin 0cap cap cap hd hd hdr F r Fθ θ− =  

Sử dụng hình học tí chút, 90o
capθ α= −  và hdθ α= , thì 

( )sin 90 sin 0o
cap cap hd hdr F r Fα α− − =  

Trọng lực có thể xem là đang tác dụng lên khối tâm của cột, tức là tại tâm hình học của nó, nên rcap gấp 
đôi rhd, và chúng ta có thể đơn giản phương trình trên thành 

( )2 sin 90 sin 0o
cap hdF Fα α− − =  

Đây là ba biến mà chúng ta đã biết, ngoại trừ α, đó là góc chúng ta muốn tìm. Để tìm α, chúng ta cần 

sử dụng biểu thức lượng giác ( )sin 90 coso x x− =  

2 cos sin 0cap hdF Fα α− =  

Cho chúng ta tìm được 

tan 2
cap

hd

F

F
α =  
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w/ Ví dụ 13 

 

 

 

x/ Cân bằng bền và cân bằng không bền 

 

y/ Sự cân bằng của người vũ đạo là 
không bền. Nếu cô ta không liên tục 

Ví dụ 13. Cả một nghệ thuật! 

Tác phẩm điêu khắc trừu tượng thể hiện trên hình w gồm một khối 
lập phương khối lượng m  và các cạnh chiều dài b. Khối lập phương 
nằm yên trên một ống trụ, lệch tâm của nó một khoảng a. Tìm lực 
căng dây. 

� Có bốn lực tác dụng lên khối lập phương: trọng lực mg, lực FTtừ 
dây cáp, và lực pháp tuyến hướng lên từ ống trụ, FN, và lực ma sát 
nghỉ nằm ngang từ phía ống trụ, FS. 

Tổng hợp lực tác dụng lên khối trụ theo phương thẳng đứng bằng 
không: 

0NF mg− =  

Vì mômen quay phụ thuộc vào việc chọn trục, cho nên tiện nhất là 
chọn trục tại điểm tiếp xúc giữa khối lập phương và ống trụ, vì khi 
đó FS và FN đều không gây ra mômen quay. Mômen quay của lực 
căng dây cáp là ngược chiều kim đồng hồ, và mômen quay do trọng 
lực thì cùng chiều kim đồng hồ, và mômen quay của ống trụ là cùng 
chiều kim đồng hồ. Đặt mômen quay ngược chiều kim đồng hồ là 
dương, và sử dụng phương trình thu gọn r Fτ ⊥= , ta tìm được 

phương trình cho mômen quay toàn phần 

0T NbF F a− =  

Chúng ta cũng có thể viết phương trình nói rằng tổng hợp lực theo 
phương ngang là bằng không, nhưng phương trình đó sẽ chứa lực ma 
sát của ống trụ tác dụng lên khối lập phương, cái chúng ta không biết 
và không cần phải tìm. Chúng ta vừa có hai phương trình theo hai 
biến FT và FN, cho nên không cần phải thiết lập ba phương trình theo 
ba biến. Giải phương trình thứ nhất cho FN = mg, sau đó chúng ta 
thay vào phương trình thứ hai để loại bỏ FN, và giải cho 
FT = (a/b)mg. 

Cân bằng bền và cân bằng không bền 

 Một cái bút chì đứng thẳng trên đầu nhọn của nó 
về mặt lí thuyết có thể là ở trạng thái cân bằng, nhưng 
cho dù ban đầu nó hoàn toàn cân bằng đi nữa, nó cũng sẽ 
ngã theo dòng không khí đầu tiên hay dao động do một 
xe tải chạy qua. Cái bút chì có thể đặt ở trạng thái cân 
bằng, nhưng không cân bằng bền. Mọi thứ xung quanh 
chúng ta mà chúng ta thật sự trông thấy vẫn trụ vững đều 
ở trạng thái cân bằng bền. 

 Tại sao trạng thái cân bằng này thì bền, còn trạng 
thái kia thì không bền? Hãy thử kéo mũi của bạn sang 
bên trái hoặc sang phải. Nếu bạn kéo nó sang trái một 
milimet, thì lực của nó đặt lên ngón tay bạn trở nên mạnh 
hơn nhiều. Đặc điểm nổi bật của một trạng thái cân bằng 
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thực hiện những điều chỉnh nhỏ, thì cô 
ta sẽ ngã nhào. 

bền là vật dịch càng xa khỏi vị trí cân bằng thì lực kéo nó 
về vị trí đó càng mạnh. 

 

 

 Điều ngược lại đúng đối với một cân bằng không bền. Trong hình ở trang trước, quả 
cầu nằm yên trên ngọn đồi về mặt lí thuyết có tổng hợp lực tác dụng lên nó bằng không khi 
nó nằm đúng ngay tại đỉnh. Nhưng trên thực tế, tổng hợp lực sẽ không chính xác bằng không, 
và quả cầu sẽ bắt dịch về một bên. Một khi nó đã di chuyển, thì hợp lực tác dụng lên quả cầu 
lớn hơn trước đó và nó tăng tốc nhanh hơn. Ở trạng thái cân bằng không bền, vật càng dịch 
xa vị trí cân bằng, thì lực đẩy nó ra xa vị trí cân bằng càng lớn. 

 Khái niệm này có thể phát biểu lại theo thuật ngữ năng lượng. Sự khác biệt giữa cân 
bằng bền và không bền thể hiện trên hình x, là ở trạng thái cân bằng bền, thế năng là cực tiểu, 
và việc dịch chuyển về một bên của vị trí cân bằng sẽ làm tăng thế năng, còn ở trạng thái cân 
bằng không bền thì thế năng cực đại. 

 Lưu ý là chúng ta sử dụng thuật ngữ “bền” theo ý nghĩa kém mạnh mẽ hơn so với 
trong lời nói hàng ngày. Một con domino đứng thẳng là bền theo nghĩa chúng ta đang sử 
dụng, vì nó sẽ không tự ngã xuống do một cái hắt hơi trong phòng hay dao động do chiếc xảy 
ra tải đang chạy qua gây ra. Chúng ta chỉ gọi nó là không bền theo nghĩa kĩ thuật nếu như nó 
có thể bị ngã bởi bất kì lực nào, không quan trọng lực nhỏ bao nhiêu. Trong cách dùng hàng 
ngày, tất nhiên, nó bị xem là không bền, vì lực cần thiết để làm ngã nó quá nhỏ. 

Ví dụ 14. Một áp dụng giải tích 

Nancy Newton sống trong một hạt nhân uranium đang 
chịu sự phân hạch. Thế năng của Nancy là hàm của vị trí 
có thể lấy xấp xỉ PE = x4 – x2, trong đó toàn bộ các đơn vị 
và hằng số đều được bỏ qua cho đơn giản. Sử dụng giải 
tích, hãy tìm các điểm cân bằng, và xác định xem chúng 
là bền hay không bền. 

� Các điểm cân bằng xuất hiện tại những nơi PE đạt cực 
tiểu hoặc cực đại, và cực tiểu hoặc cực đại xuất hiện ở nơi 
đạo hàm (bằng trừ lực tác dụng lên Nancy) bằng không. 
Đạo hàm này bằng dPE/dx = 4x3 – 2x, và đặt nó bằng 

không, ta có 0, 1/ 2x = ± . Cực tiểu xuất hiện tại nơi 

đạo hàm hạng hai có giá trị dương, và cực đại xuất hiện ở 
nơi đạo hàm đó âm. Đạo hàm hạng hai bằng 12x2 – 2, nó 

âm ở x = 0 (không bền)  và dương ở 1/ 2x = ±  (bền). 
Giải thích: đồ thị PE có dạng giống như chữ W tròn góc, 
với hai phần lõm biểu diễn hai nửa của hạt nhân đang 
phân tách. Nancy sắp phải chọn xem cô ta sẽ đi cùng với 
nửa bên nào. 

 

z/ Ví dụ 14 

 

5.6 Máy cơ đơn giản: Đòn bẩy 
 Mặc dù chúng ta đã thảo luận về một số máy cơ đơn giản ví dụ như ròng rọc, nhưng 
không có khái niệm mômen quay chúng ta chưa thể xử lí cái đòn bẩy, cỗ máy tự nhiên đã sử 
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dụng trong việc thiết kế những vật sống, hầu như không loại trừ cái gì. (Chúng ta có thể biện 
luận xem sự sống trên hành tinh của chúng ta sẽ trông như thế nào nếu như các vật sống đã 
tiến hóa thành các bánh xe, bánh răng, các ròng rọc, và đinh vít) Hình bên dưới thể hiện hai 
thí dụ về đòn bẩy bên trong cánh tay của bạn. Các cơ khác nhau được dùng để co gập và duỗi 
thẳng cánh tay, vì các cơ chỉ hoạt động bởi lực co. 

 
aa/ Cơ bắp tay uốn gập cánh tay lại 

 

ab/ Cơ ba đầu duỗi cánh tay ra 

 Phân tích thí dụ aa về mặt vật lí, có hai lực 
thực hiện công. Khi chúng ta nâng một tải trọng với 
cơ bắp tay của mình, thì cơ bắp tay thực hiện công 
dương, vì nó nâng xương cẳng tay theo hướng nó 
đang chuyển động. Lực của tải trọng tác dụng lên 
cánh tay thực hiện công âm, vì cánh tay chuyển động 
theo hướng ngược với lực của tải trọng. Điều này có 
ý nghĩa, vì chúng ta muốn cánh tay của mình thực 
hiện công dương lên tải trọng, cho nên tải phải thực 
hiện một công âm bằng như vậy lên cánh tay. (Nếu 
cẳng tay đang hạ tải trọng xuống, thì dấu của các 
công đảo ngược lại. Mọi cơ bắp đều có khả năng thực 
hiện công dương hoặc công âm). 

 Còn có một lực thứ ba tác dụng lên xương 
cẳng tay: lực của xương cánh tay phía trên tác dụng 
lên xương cẳng tay tại khớp khuỷu (không vẽ bằng 
mũi tên trên hình). Lực này không thực hiện công, vì 
khớp khuỷu tay không chuyển động. 

 Vì khớp khuỷu tay không chuyển động, nên 
thật tự nhiên là hãy chọn khớp khuỷu tay làm trục 
quay để xác định mômen quay. Tình huống lúc này 
trở nên khá đơn giản, vì lực của xương cánh tay phía 
trên tác dụng lên khớp khuỷu tay không thực hiện 
công đồng thời không tạo ra mômen quay. Chúng ta 
có thể bỏ qua nó hoàn toàn. Trong mọi đòn bẩy luôn 
có một điểm như vậy, định luật điểm tựa. 

 Nếu chúng ta tự hạn chế mình với trường hợp trong đó xương cẳng tay quay với xung 
lượng góc không đổi, thì chúng ta biết rằng mômen toàn phần tác dụng lên xương cẳng tay là 
bằng không, 

τcơ + τtải = 0 

 Nếu chúng ta chọn mômen quay ngược chiều kim đồng hồ là dương, thì mômen quay 
của cơ bắp là dương, và của tải là âm. Theo các giá trị tuyệt đối của chúng thì 

|τcơ | = |τtải | 

 Giả sử cho đơn giản rằng cả hai lực tác dụng ở góc 90o so với đường nối trục quay 
với các điểm mà chúng tác dụng, thì giá trị tuyệt đối của các mômen quay là 

rcơ Fcơ = rtải Ftải 
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trong đó rcơ, khoảng cách tính từ khớp khuỷu tay đến điểm cơ bắp dính vào xương cẳng tay, 
chỉ một vài cm, còn rtải có thể là 30 cm hoặc cỡ đó. Lực tác dụng bởi cơ bắp do đó phải gấp 
chừng 10 lần lực tác dụng bởi tải trọng. Như vậy, chúng ta thấy đòn bẩy này là một máy 
giảm lực. Nói chung, một đòn bẩy có thể được sử dụng để hoặc làm tăng lực, hoặc làm giảm 
lực. 

 Vậy tại sao cánh tay của chúng ta tiến hóa để cho làm giảm lực? Nói chung, cơ thể 
của bạn được xây dựng cho gọn nhẹ và đạt tốc độ chuyển động tối đa chứ không phải lực tối 
đa. Đây là sự khác biệt giải phẫu chủ yếu giữa chúng ta và người Neanderthals (não của họ 
có cùng cỡ như não của người hiện đại), và nó dường như phải hoạt động vì chúng ta. 

 Như với mọi máy cơ, đòn bẩy không có khả năng làm thay đổi lượng công cơ học mà 
chúng ta thực hiện. Một cái đòn bẩy làm tăng lực sẽ luôn luôn làm giảm chuyển động, và 
ngược lại, sao cho lượng công thực hiện không đổi. 

 Cái đáng lưu ý là sự đơn giản và sức mạnh mà phép phân tích này có được. Nó đơn 
giản vì chúng ta đều đã sẵn sàng với các khái niệm mômen quay và công cơ học. Trong các 
sách giải phẫu học, có các độc giả thường được cho là không biết tới vật lí, luôn có một phần 
trình bày dài dòng và phức tạp về những loại đòn bẩy khác nhau. Ví dụ, đòn bẩy cơ bắp, aa, 
sẽ được phân loại là một đòn bẩy nhóm III vì nó có điểm tựa và tải trọng ở hai đầu và lực của 
cơ bắp tác dụng ở chính giữa. Cơ ba đầu, ab, được gọi là đòn bẩy nhóm I, vì tải trọng và lực 
của cơ nằm ở hai đầu và điểm tựa nằm ở giữa. Thật phiền phức quá! Với một chút kiến thức 
về khái niệm mômen quay, chúng ta nhận thấy toàn bộ những thí dụ đó có thể phân tích theo 
kiểu giống nhau nhiều. Vật lí phát huy vai trò của nó tốt nhất khi nó cho chúng ta hiểu được 
nhiều hiện tượng hiển nhiên phức tạp theo một vài khái niệm đơn giản nhưng có sức mạnh. 

5.7 Chứng minh định luật quỹ đạo elip của Kepler 
 Kepler đã xác định thuần túy bằng kinh nghiệm rằng quỹ đạo của các hành tinh là 
hình elip, mà không hiểu nguyên do cơ sở của định luật vật lí đó. Bằng chứng của Newton 
cho thực tế này dựa trên các định luật chuyển động của ông và định luật hấp dẫn được xem là 
thành tựu chu toàn của ông cả bởi ông và những người đương thời của ông, vì nó cho thấy 
cùng những định luật vật lí có thể sử dụng để phân tích cả những cái trên trời và dưới đất. 
Chứng minh của Newton rất dài dòng, nhưng bằng cách áp dụng những khái niệm mới hơn 
về sự bảo toàn năng lượng và xung lượng góc, chúng ta có thể đưa ra bằng chứng một cách 
khá đơn giản và súc tích, và không cần đến giải tích. 

 Quan điểm cơ sở của phép chứng minh là chúng ta muốn mô tả hình dạng của quỹ 
đạo hành tinh với một phương trình, và sau đó chứng tỏ rằng phương trình này đúng là cái 
biểu diễn một elip. Phép chứng minh nguyên gốc của Newton phải rất phức tạp, vì nó trực 
tiếp dựa trên các định luật chuyển động của ông, bao gồm cả thời gian là một biến. Để đưa ra 
bất kì phát biểu nào về hình dạng của quỹ đạo, chúng ta phải loại thời gian ra khỏi các 
phương trình của ông, chỉ để lại các biến không gian. Nhưng các định luật bảo toàn cho 
chúng ta biết rằng những thứ nhất định không biến đổi theo thời gian, cho nên chúng không 
phụ thuộc vào thời gian. 

 Có nhiều cách biểu diễn một đường cong bằng một phương trình, trong đó quen thuộc 
nhất là y = ax + b cho một đường thẳng trong không gian hai chiều. Hoàn toàn có thể mô tả 
quỹ đạo của một hành tinh bằng một phương trình x – y như thế này, nhưng hãy nhớ rằng 
chúng ta đang áp dụng sự bảo toàn xung lượng góc, và các biến không gian xuất hiện trong 
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phương trình cho xung lượng góc là khoảng cách tính từ trục quay, r, và góc giữa vec-tơ vận 
tốc và vec-tơ r, cái chúng ta sẽ gọi là φ. Hành tinh sẽ có φ = 90o khi nó đang chuyển động 
vuông góc với vec-tơ r, tức là ở những thời điểm khi nó ở khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất 
của nó tính từ mặt trời ra. Khi φ nhỏ hơn 90o thì hành tinh đang tiến về phía mặt trời, và khi φ 
lớn hơn 90o thì nó đang lùi ra xa mặt trời. Việc mô tả một đường cong với phương trình r - φ 
giống như bảo một người tài xế trong bãi đỗ xe một quy tắc nhất định xem lái theo hướng 
nào dựa trên khoảng cách tính từ một ngọn đèn đỏ nhất định ở giữa bãi. 

 

ac/ Biểu diễn r - φ của một đường cong. 

 

ad/ Chứng minh hai góc kí hiệu φ thật 
ra bằng nhau: Định nghĩa của một elip 
là tổng khoảng cách đến hai tiêu điểm 
là hằng số. Nếu chúng ta di chuyển một 
khoảng nhỏ l dọc theo elip, thì một 
khoảng cách co đi một lượng l cos φ1, 
còn khoảng cách kia tăng lên một lượng 
l cos φ2. Hai khoảng này bằng nhau, 
nên φ1 = φ2. 

 Phép chứng minh được chia thành ba phần cho 
dễ tiêu hóa. Phần thứ nhất là một thực tế hình học đơn 
giản và hợp lí về mặt trực giác về elip, có chứng minh 
chúng tôi nêu trong đầu đề của hình ad; bạn sẽ không 
mất gì nhiều nếu bạn chỉ đơn thuần tiếp thu kết quả mà 
không đọc phần chứng minh. 

 (1) Nếu chúng ta sử dụng một trong hai tiêu 
điểm của elip làm trục để xác định biến r và φ, thì góc 
giữa đường tiếp tuyến và đường vẽ đến tiêu điểm kia 
cũng bằng φ, tức là hai góc kí hiệu φ trên hình ad thật ra 
bằng nhau. 

 Hai phần kia là nội dung chính của phép chứng 
minh của chúng ta. Chúng ta phát biểu các kết quả trước 
và sau đó mới chứng minh chúng. 

 (2) Một hành tinh, chuyển động dưới tác dụng 
của lực hấp dẫn của mặt trời với năng lượng dưới mức 
cần thiết để thoát ra ngoài, tuân theo phương trình có 
dạng 

2

1
sin

pr qr
φ =

− +
 

trong đó p và q là các hằng số dương phụ thuộc vào 
năng lượng và xung lượng góc của hành tinh. 

 (3) Một đường cong là elip nếu và chỉ nếu 
phương trình r - φ của nó có dạng 

2

1
sin

pr qr
φ =

− +
 

trong đó p và q là các hằng số phụ thuộc vào kích thước 
và hình dạng của elip và p lớn hơn không. 

* Chứng minh phần (2): Thành phần vec-tơ vận tốc của 
hành tinh vuông góc với vec-tơ r là sinv v φ⊥ = , nên sự 

bảo toàn xung lượng góc cho chúng ta biết 
sinL mvr φ=  là một hằng số. Vì khối lượng của hành 
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tinh là hằng số, nên ta suy ra 

sin constantrv φ =  

 Sự bảo toàn năng lượng cho ta 

21
constant

2

GMm
mv

r
− =  

 Chúng ta giải phương trình thứ nhất cho v và đưa vào phương trình thứ hai để loại bỏ 
v. Biến đổi đại số đưa ta đến phương trình khẳng định ở trên, với hằng số p dương vì giả 
thuyết của chúng ta rằng năng lượng của hành tinh không đủ để thoát ra khỏi mặt trời, tức là 
tổng năng lượng của nó là âm. 

 * Chứng minh phần (3): Chúng ta xác định các 
đại lượng α, d và s như trên hình. Định lí cosin cho ta 

2 2 2 2 cosd r s rs α= + −  

 Sử dụng 180 2oα φ= −  và đồng nhất thức lượng 

giác ( )cos 180 coso x x− =  và 2cos2 1 2sinx x= − , chúng 

ta có thể viết lại phương trình như sau 

( )2 2 2 22 2sin 1d r s rs φ= + − −   

ae/ Chứng minh phần 3 

 Tính toán đại số đơn giản biến đổi phương trình này thành 

( )2 2

sin
4

r s d

rs
φ

+ −
=  

 Vì r + s là hằng số, nên phần tử của phân thức là không đổi, và phần mẫu có thể viết 
lại là ( )4 4 constantrs r r= − , tương đương với dạng cần tìm. 
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Tóm tắt chương 5 

Từ khóa chọn lọc 

xung lượng góc …………… số đo chuyển động quay; một đại lượng được bảo toàn đối 
với một hệ kín. 

trục quay ………………….. một điểm chọn tùy ý để xác định xung lượng góc. Bất kì 
vật nào có hướng thay đổi tương đối so với trục đều được 
xem là có xung lượng góc. Cho dù chọn trục nào thì xung 
lượng góc của một hệ kín cũng luôn bảo toàn. 

mômen quay ……………… tốc độ biến đổi xung lượng góc; một số đo bằng số khả 
năng của một lực làm xoắn một vật. 

trạng thái cân bằng ………... một trạng thái trong đó động lượng của vật và xung lượng 
góc của nó không đổi. 

cân bằng bền …………….... trạng thái trong đó một lực luôn tác dụng để mang vật trở 
lại một điểm nhất định. 

cân bằng không bền ………. trạng thái trong đó bất kì sự lệch nào của vật ra khỏi vị trí 
cân bằng của nó đều mang lại một lực đẩy nó đi xa hơn 
nữa. 

Kí hiệu 

L ……………...................... xung lượng góc 

τ ………………………….. mômen quay 

T là thời gian cần thiết cho một vật rắn đang quay hoàn thành một vòng quay của nó. 

Thuật ngữ và kí hiệu khác 

chu kì …….......................... tên gọi của biến T định nghĩa ở trên. 

mômen quán tính I ……….. Hằng số tỉ lệ trong phương trình 2 /L I Tπ=  

Tóm tắt 

 Xung lượng góc là số đo chuyển động quay được bảo toàn trong một hệ kín. Quyển 
sách này chỉ trình bày xung lượng góc đối với chuyển động quay của các đối tượng vật chất 
trong không gian hai chiều. Không phải mọi chuyển động quay đều cứng nhắc như cái 
chuyển động quay của cái bánh xe hay con quay trên bàn. Một thí dụ của chuyển động quay 
linh hoạt là lốc xoáy, trong đó những phần bên trong cần ít thời gian để hoàn thành một vòng 
quay hơn so với những phần bên ngoài. Để xác định một số đo chuyển động quay đủ khái 
quát để bao gộp cả những chuyển động quay linh hoạt, chúng ta định nghĩa xung lượng góc 
của một hệ bằng cách chia nó thành những phần nhỏ, và cộng xung lượng góc của tất cả 
những phần nhỏ ấy lại, chúng ta xem chúng như những hạt rất nhỏ. Chúng ta chọn tùy ý một 
số điểm trong không gian làm trục quay, và chúng ta nói bất kì cái gì thay đổi hướng tương 
đối của nó so với điểm đó là có xung lượng góc. Xung lượng góc của một hạt đơn là 
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L = mv⊥r 

trong đó v⊥ là thành phần vận tốc của nó vuông góc với đường nối nó với trục quay, và r là 
khoảng cách của nó tính từ trục quay. Các dấu dương và âm của xung lượng góc được sử 
dụng để chỉ chiều quay cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ. 

 Định lí chọn trục quay phát biểu rằng người ta có thể sử dụng bất kì trục nào để xác 
định xung lượng góc. Nếu xung lượng góc của một hệ là không đổi đối với một trục đã chọn, 
thì nó vẫn không đổi đối với bất kì trục nào khác được chọn. 

 Định lí spin phát biểu rằng xung lượng góc của một vật đối với một trục A bên ngoài 
có thể tìm bằng cách cộng hai thành phần: 

 (1) Phần thứ nhất là xung lượng góc của vật tìm bằng cách sử dụng khối tâm riêng 
của nó làm trục, tức là xung lượng góc mà vật có do nó đang quay tròn. 

 (2) Phần kia bằng với xung lượng góc mà vật sẽ có so với trục A nếu toàn bộ khối 
lượng của nó tập trung tại và chuyển động cùng với khối tâm của nó. 

 Mômen quay là tốc độ biến thiên xung lượng góc. Mômen quay mà một lực có thể tạo 
ra là số đo khả năng của nó làm xoắn một vật. Mối liên hệ giữa lực và mômen quay là 

|τ| = r |F⊥| 

trong đó r là khoảng cách từ trục đến điểm đặt của lực, và F⊥ là thành phần của lực vuông 
góc với đường nối trục tới điểm đặt lực. Các bài toán tĩnh học có thể giải bằng cách đặt tổng 
hợp lực và mômen quay toàn phần tác dụng lên vật bằng không và giải tìm các ẩn số. 

 

 

Bài tập 
 1. Bạn đang cố nới lỏng then cài cửa phòng nhà bạn bằng một cái cờ lê to dài 50 cm. 
Nếu bạn treo cả người lên cái cờ lê, và khối lượng của bạn là 55kg, thì mômen lực tối đa bạn 
có thể tác dụng lên then cửa bằng bao nhiêu? 

 2. Một nhà trị liệu vật lí muốn bệnh nhân của bà hồi phục khuỷu tay tổn thương của 
anh ta bằng cách đặt cánh tay của anh nằm ngang trên bàn, và sau đó nâng một khối lượng 
2,1kg bằng cách uốn cong khuỷu tay của anh ta. Trong tình huống này, trọng lực nằm cách 
khuỷu tay của anh ta 33cm. Anh ta gọi bà bác sĩ lại, phàn nàn rằng việc nắm trọng vật làm 
anh ta thấy đau. Anh ta yêu cầu băng một trọng lượng lớn hơn lên cánh tay anh ta, chỉ cách 
khuỷu tay 17cm. Hỏi bà bác sĩ sẽ bảo anh ta sử dụng khối lượng bao nhiêu để anh ta sẽ tác 
dụng cùng mômen quay đó? (Anh ta đang tự nâng cẳng tay của mình, đồng thời với quả 
nặng). 

 3. Một vật bị ném thẳng đứng lên trên trong không khí tạm thời nằm yên khi nó đạt 
tới chỗ cao nhất trong chuyển động của nó. Hỏi điều đó có nghĩa là nó đang ở trạng thái cân 
bằng tại điểm đó hay không? Giải thích. 

 4. Một vật được quan sát thấy có xung lượng góc không đổi. Bạn có thể kết luận rằng 
không có mômen lực nào tác dụng lên nó hay không? Hãy giải thích. 
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 5. Một người có trọng lượng W đứng trên mũi một bàn chân. Tìm sức căng cơ bắp 
chân và lực tác dụng bởi xương ống chân lên các xương bàn chân, theo W, a và b. Để cho 
đơn giản, giả sử rằng toàn bộ các lực đều vuông góc với bàn chân, tức là bỏ qua giữa bàn 
chân và mặt đất. 

 

Bài tập 5 

 

Bài tập 7 

 

Bài tập 8 và 9 

 6. Hai vật có vec-tơ động lượng như nhau. Giả sử 
chúng không đang xoay tròn; chúng chỉ có xung lượng góc 
do chuyển động của chúng trong không gian. Bạn có thể kết 
luận rằng xung lượng góc của chúng bằng nhau hay không? 
Giải thích. 

 7. Mặt trời quay quanh trục của nó mỗi vòng mất 
26,0 ngày. Khối lượng của nó là 2,0x1030kg và bán kính của 
nó là 7,0.108km. Giả sử nó là một quả cầu rắn có mật độ đều. 

 (a) Hỏi xung lượng góc của mặt trời bằng bao nhiêu? 

 Trong vài tỉ năm, các nhà thiên văn vật lí tiên đoán 
rằng mặt trời sẽ sử dụng hết nguồn năng lượng hạt nhân của 
nó, và sẽ co lại thành một quả cầu vật chất kì lạ, đậm đặc gọi 
là sao lùn trắng. Giả sử bán kính của nó thành 5,8x106km 
(bằng kích cỡ Trái đất). Giả sử nó không mất chút khối 
lượng nào giữa khi ấy và bây giờ. (Đừng bị lừa bởi bức ảnh 
chụp, nó trông như thể toàn bộ ngôi sao bị ném tung ra bởi 
một vụ nổ. Đám mây khí nổi bật trông thấy được thật ra 
mỏng hơn chân không tốt nhất tạo ra trong phòng thí nghiệm 
trên trái đất. Chắc chắn là một ít khối lượng thật ra đã bị mất, 
nhưng không phải là không hợp lí khi đưa ra gần đúng khối 
lượng bị mất bằng không như chúng ta đang làm). 

 (b) Xung lượng góc của nó sẽ bằng bao nhiêu khi ấy? 

 (c) Mất bao lâu để nó quay mỗi vòng xung quanh trục 
của nó? 

 8. Một cái thang đồng đều khối lượng m và chiều dài 
L tựa lên một bức tường nhẵn, hợp một góc θ so với mặt đất. 
Mặt đất tác dụng một lực pháp tuyến và một lực ma sát lên 
cái thang, tạo ra một vec-tơ lực có độ lớn F1 hợp góc φ so 
với mặt đất. Vì bức tường nhẵn, nên nó chỉ tác dụng một lực 
pháp tuyến lên cái thang; ta đặt độ lớn của nó là F2. 

 (a) Giải thích tại sao φ phải lớn hơn θ. Không cần 
chứng minh toán học. 

 (b) Chọn bất kì giá trị số nào mà bạn thích cho m và 
L, và chứng tỏ rằng cái thang có thể ở trạng thái cân bằng 
(mômen lực bằng không và tổng hợp lực bằng không) với 
θ = 45,00o và φ = 63,43o. 
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 9. Tiếp tục bài toán trên, tìm phương trình cho φ theo θ, và chứng minh rằng m và L 
không có mặt trong phương trình đó. Đừng giả sử bất kì giá trị số nào cho bất kì biến nào. 
Bạn sẽ cần đến đồng nhất thức lượng giác ( )sin sin cos sin cosa b a b b a− = − (Khi kiểm tra 

bằng số kết quả của bạn, bạn có thể kiểm tra xem các góc cho trong phần b bài toán trên có 
thỏa mãn phương trình của bạn không). 

 10. (a) Tìm lực nằm ngang tối thiểu, tác dụng tại trục xe, kéo bánh xe lên bậc thềm. 
Tự đặt ra các kí hiệu đại số cho các đại lượng bạn tìm thấy có liên quan, và cho câu trả lời 
của bạn ở dạng kí hiệu. [Gợi ý: Có bốn lực tác dụng lên bánh xe lúc đầu, nhưng chỉ còn ba 
lực khi nó đã nâng lên. Lực pháp tuyến luôn vuông góc với bề mặt tiếp xúc. Chú ý góc của 
bậc thềm không hoàn toàn sắc nhọn, cho nên bề mặt tiếp xúc đối với lực này thật ra trùng với 
bề mặt bánh xe] 

 (b) Dưới những điều kiện nào thì kết quả của bạn trở nên vô hạn? Hãy cho một giải 
thích vật lí. 

 

Bài toán 10 

 11.  Một cái yo-yo có tổng khối lượng m gồm hai ống trụ rắn bán kính R, nối với nhau 
bởi một con suốt nhỏ khối lượng không đáng kể và bán kính r. Phần trên của sợi dây được 
giữ đứng yên trong khi sợi dây tháo ra khỏi con suốt. Chứng minh rằng gia tốc của cái yo-yo 

là ( )2 2/ 1 / 2g R r+ . [Gợi ý: Gia tốc và lực căng dây là những đại lượng chưa biết. Sử dụng 

/L tτ = ∆ ∆  và F = ma để tìm hai đại lượng này] 

 12. Một quả cầu nối qua một sợi dây vào một cột trụ đứng. Quả cầu được đưa vào 
chuyển động ngang sao cho nó bắt đầu làm đung đưa sợi dây vòng quanh trụ đứng. Giả sử 
chuyển động giới hạn trong mặt phẳng nằm ngang, tức là bỏ qua trọng lực. Michelle và 
Astrid đang cố gắng tiên đoán vận tốc cuối cùng của quả cầu khi nó chạm trúng cột trụ. 
Michelle nói theo sự bảo toàn xung lượng góc, quả cầu phải tăng tốc khi nó tiến về phía cột 
trụ. Astrid thì nói theo sự bảo toàn năng lượng, quả cầu phải có tốc độ giữ nguyên không đổi. 
Hỏi ai đúng? [Gợi ý: Trường hợp này khác như thế nào với trường hợp trong đó bạn quay 
một hòn đá theo một vòng tròn trên một sợi dây và từ từ thu dây lại?] 

 13. Hồi thập niên 1950, những bài báo nghiêm túc bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí 
như Life dự báo rằng thế giới sẽ bị thống trị bởi nước nào có thể đưa bom hạt nhân lên trạm 
quỹ đạo, từ đó chúng có thể thả xuống bất cứ lúc nào. Thật ra thì có thể khá khó khăn nếu 
muốn đưa một vật đang quay trên quỹ đạo rơi trở xuống. Xem vật có năng lượng E = KE + 
PE và xung lượng góc L. Giả sử năng lượng đó là âm, tức là vật đang chuyển động ở tốc độ 
dưới vận tốc thoát. Hãy chứng minh rằng nó không bao giờ có thể đạt tới bán kính nhỏ hơn 
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[Lưu ý cả hai thừa số cùng âm thì cho kết quả dương] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 & 15. Tác giả đã xóa trong phiên bản mới 
của quyển ebook. 

 16. Hai thành chiều dài L được nối với một 
bản lề và đặt trên một ống trụ không ma sát có bán 
kính r. (a) Chứng minh rằng góc θ trên hình liên hệ 
với tỉ số không đơn vị r/L bởi phương trình  

2cos

2 tan

r

L

θ
θ

=  

(b) Hãy trình bày hành trạng vật lí của phương 
trình này đối với những giá trị rất lớn và rất nhỏ của 
r/L. 

17. Bạn muốn xác định khối lượng của một 
con tàu nằm trong chai mà không lấy nó ra. Hãy 
chứng minh rằng điều này có thể thực hiện với một cơ 
cấu thể hiện trên hình, với một cái cân nâng cái chai ở 
một đầu, cho phép người ta đọc các giá trị với con tàu 
trượt đến hai vị trí khác nhau. 

18. Hai nguyên tử tương tác với nhau thông 
qua lực điện giữa các proton và electron của chúng. 
Một phép gần đúng khá tốt cho thế năng là thế 
Lennard-Jones, 

( )
12 6

2
a a

PE r k
r r

    = −    
     

 

Trong đó r là khoảng cách tâm-nối-tâm giữa các 
nguyên tử. Hãy chứng minh rằng (a) có một điểm cân 
bằng tại r = a, (b) cân bằng đó là bền, và (c) năng 
lượng cần thiết để mang các nguyên tử từ khoảng cách 
cân bằng của chúng ra vô cùng là k. [Gợi ý: Hai câu 
đầu có thể làm dễ dàng hơn bằng cách đặt a = 1, vì giá 
trị của a chỉ làm thay đổi cỡ khoảng cách. Một cách 
giải câu b là vẽ đồ thị] 

 19. Giả sử chúng ta đang sống trong một vũ trụ 
trong đó định luật hấp dẫn của Newton cho các lực tỉ 
lệ r-7 thay vì r-2. Nếu có vũ trụ như thế, thì các định 
luật Kepler sẽ vẫn còn đúng không? Cái gì sẽ hoàn 
toàn sai? Cái gì sẽ khác, nhưng theo một kiểu có thể 
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Bài 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tính toán với những biến đổi đại số đơn giản? 

 20. Hình bên là hình vẽ định cỡ một cặp kìm 
dùng để kẹp vỡ một vỏ hạt, với một mạng lưới cm thu 
nhỏ gần đúng. Cảnh báo: Đừng thử làm điều này ở 
nhà; nó là một cách không tốt. Nếu lực cần thiết để 
kẹp vỡ vỏ hạt là 300N, hãy ước tính lực cần thiết của 
tay người. 

 21. Chứng minh rằng một hình cầu bán kính R 
đang quay không trượt có tỉ số xung lượng góc và 
động lượng L/p = (2/5)R. 

 22. Giả sử một quả bóng bowling ban đầu 
được ném sao cho nó không có xung lượng góc nào 
hết, tức là ban đầu nó chỉ trượt xuống đường rảnh. 
Cuối cùng thì lực ma sát trượt sẽ làm cho nó quay đủ 
nhanh đến mức nó lăn tròn mà không trượt. Hãy 
chứng minh rằng vận tốc cuối cùng của quả cầu bằng 
5/7 vận tốc ban đầu của nó [Gợi ý: Bạn sẽ cần kết quả 
của bài 21]. 

 23. Cái thanh trên hình được đỡ bằng ngón tay 
và sợi dây.  

 (a) Tìm lực căng, T, trong sợi dây và lực F tác 
dụng từ ngón tay, theo m, b, L và g. 

 (b) Nhận xét các trường hợp b = L và b = L/2. 

 (c) Có giá trị nào của b không có ý nghĩa vật lí 
không? 

 24. Hai nhánh cây ngang trên cùng một cái cây 
có đường kính bằng nhau, nhưng một nhánh dài gấp 
đôi nhánh kia. Hãy đưa ra một so sánh định lượng của 
mômen quay nơi các nhánh nhập vào thân cây. 

 25. (a) Alice nói cơ thể của Cathy có động 
lượng bằng không, nhưng Bob thì nói động lượng của 
Cathy là khác không. Không có ai nói dối hay phạm 
sai lầm cả. Điều này có thể xảy ra hay không? Hãy 
cho một thí dụ rõ ràng. 

 (b) Alice và Bob đồng ý rằng cơ thể của Dong 
có động lượng khác không, nhưng đồng ý về xung 
lượng góc của Dong. Alice thì nói nó bằng không, còn 
theo Bob thì nó khác không. Hãy giải thích. 

 26. Chim cánh cụt là loài động vật ham vui. 
Chú chim cánh cụt Tux phát minh ra một trò chơi mới 
sử dụng chỗ lõm tròn trên băng. Chú đi lạch bạch phía 
trên tiến về phía miệng hố, nhắm xuống bờ dốc và rồi 
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Bài 27 

nhảy lò cò và tiếp đất trên bụng của chú ngay bên 
trong bờ miệng dốc. Sau đó chú vỗ bụng, đi một vòng 
tròn xung quanh bờ dốc. Băng không có ma sát, cho 
nên tốc độ của chú là không đổi. Hỏi xung lượng góc 
của Tux bằng không, hay khác không? Còn mômen 
quay toàn phần tác dụng lên chú thì sao? Lấy tâm của 
miệng hố làm trục quay. Giải thích câu trả lời của bạn. 

 27. Hãy ước tính sơ bộ lợi thế cơ học của cái 
đòn bẩy trên hình. Nói cách khác, đối với một lượng 
lực cho trước tác dụng lên tay cầm, thì lực thu được 
trên nút bần lớn hơn bao nhiêu lần? 

 28. Trong ví dụ 8 ở trang 93, hãy chứng minh 
rằng nếu như thanh đủ mỏng, thì nó có thể đổ mà 
không trượt trên sàn. 

 29. Một thanh không khối lượng chiều dài l có 
các vật nặng, mỗi vật khối lượng m, gắn vào đầu của 
nó. Ban đầu thanh được đặt nằm ngang, và nằm trên 
một điểm tựa lệch tâm cách tâm của thanh một khoảng 
b. Thanh sẽ đổ. (a) Tính mômen quay hấp dẫn toàn 
phần tác dụng lên thanh, bằng cách cộng hai mômen 
quay. (b) Xác nhận rằng cách tính này thu được cùng 
kết quả như khi xét lực hấp dẫn toàn bộ tác dụng lên 
khối tâm. 
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Chương A 

Nhiệt động lực học 
 

 Ở một đất nước đang phát triển như Trung Quốc, chiếc tủ lạnh là dấu hiệu cho thấy 
một gia đình đã bước vào tầng lớp trung lưu, và xe hơi là dấu hiệu tối hậu của sự giàu có. Cả 
hai đối tượng này đều là động cơ nhiệt: các dụng cụ biến đổi giữa nhiệt và những dạng năng 
lượng khác. Thật không may cho người Trung Quốc, cả hai dụng cụ đều hoạt động rất không 
hiệu quả. Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch đã làm cho những thành phố lớn của Trung Quốc 
trở thành nơi ô nhiễm nhất trên hành tinh, và toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng của đất 
nước đó không đủ cung cấp cho mức tiêu thụ năng lượng của người Mĩ chỉ chiếm hơn một 
phần nhỏ dân số của Trung Quốc. Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm chủ năng lượng một 
cách hiệu quả hơn? 

 Sự bảo toàn năng lượng phát biểu rằng tổng năng lượng là không đổi ở mọi thời điểm 
khiến chúng ta tin rằng mọi sự chuyển hóa năng lượng là không thực hiện được – thật vậy, 
các định luật vật lí bạn đã học từ trước đến giờ còn không phân biệt quá khứ với tương lai. 
Nếu bạn ngồi vào xe hơi và lái xe vòng vòng khu chung cư, kết cục là tiêu thụ hết một phần 
năng lượng mà bạn đã trả tiền ở trạm xăng, dùng nó làm nóng các nhà láng giềng. Dường 
như chẳng có bất kì nguyên lí vật lí nào cản trở bạn thu đoạt lại toàn bộ nhiệt và dùng nó trở 
lại vào lần tiếp theo bạn muốn đi xe. Nói khiêm nhường hơn, tại sao các kĩ sư không thiết kế 
một động cơ xe hơi sao cho nó thu lại năng lượng nhiệt nếu không sẽ bị lãng phí qua bộ tản 
nhiệt và khí thải? 

 Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy những người thiết kế các động cơ ngày 
càng hiệu quả hơn sẽ đi vào bế tắc ở một điểm nhất định. Các máy phát mà công ti điện sử 
dụng để sản xuất năng lượng ở nhà máy điện chạy bằng dầu thật ra hiệu quả hơn nhiều so với 
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động cơ xe hơi, nhưng cho dù người ta có sẵn sàng chấp nhận một dụng cụ rất lớn, đắt tiền và 
phức tạp, thì hóa ra người ta không thể chế tạo một động cơ nhiệt hoàn toàn hiệu quả - không 
những không thể với công nghệ ngày nay, mà là không thể do một tập hợp những nguyên lí 
vật lí cơ sở đã biết gọi là khoa học nhiệt động lực học. Và nhiệt động lực học không chỉ là tập 
hợp phiền toái các ràng buộc trên động cơ nhiệt. Không có nhiệt động lực học, sẽ không có 
cách nào giải thích được hướng mũi tên của thời gian – tại sao chúng ta có thể nhớ được quá 
khứ chứ không phải tương lai, và tại sao việc đập vỡ Humpty Dumpty thì dễ hơn là đưa nó 
trở lại với nhau lần nữa. 

A.1 Áp suất và nhiệt độ  
 Khi chúng ta làm nóng một vật, chúng ta đã làm tăng chuyển động ngẫu nhiên phức 
tạp không thể tin nổi của các phân tử của nó. Một phương pháp thuần hóa sự phức tạp là các 
định luật bảo toàn, vì chúng cho chúng ta biết những thứ nhất định phải giữ nguyên không 
đổi bất kể quá trình gì đang diễn ra. Thật vậy, định luật bảo toàn năng lượng còn được gọi là 
nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học. 

 Nhưng như đã nói bóng gió trong phần giới thiệu chương này, sự bảo toàn năng 
lượng tự nó không đủ mạnh để giải thích những thực tiễn kinh nghiệm nhất định về nhiệt. 
Một cách thứ hai né tránh sự phức tạp của nhiệt là bỏ qua bản chất nguyên tử của nhiệt và tập 
trung vào các đại lượng như nhiệt độ và áp suất cho chúng ta biết về các tính chất của một hệ 
như một tổng thể. Phương pháp này được gọi là vĩ mô, trái với cách tiếp cận vi mô. Áp suất 
và nhiệt độ đã được biết đến khá rõ trong thời đại Newton và Galileo, hàng trăm năm trước 
khi có bất cứ bằng chứng chắc chắn nào rằng các nguyên tử và phân tử có tồn tại. 

 Không giống như các đại lượng được bảo toàn như khối lượng, năng lượng, động 
lượng, và xung lượng góc, áp suất và nhiệt độ không có tính chất cộng. Hai tách cà phê có 
gấp đôi năng lượng nhiệt của một tách, nhưng chúng không có nhiệt độ gấp đôi. Tương tự, áp 
suất gây đau lên màng nhĩ của bạn tại đáy hồ sẽ không bị ảnh hưởng nếu bạn chèn vào hoặc 
lấy ra một vách ngăn giữa hai nửa của hồ. 

Áp suất  

 Chúng ta tự hạn chế mình chỉ trình bày về áp suất trong chất lưu đứng yên và ở trạng 
thái cân bằng. Trong vật lí, thuật ngữ “chất lưu” dùng để chỉ chất khí hoặc chất lỏng. Đặc 
điểm quan trọng của chất lưu có thể chứng minh khi so sánh với một khối jello trên đĩa. Jello 
là chất rắn. Nếu bạn lắc cái đĩa từ bên này sang bên kia, jello sẽ phản ứng bằng cách biến 
dạng, tức là nghiêng các mặt của nó, nhưng nó sẽ có xu hướng hồi phục lại hình dạng ban 
đầu của nó. Chất rắn có thể duy trì các lực gây biến dạng, nhưng chất lưu thì không thể. Chất 
lưu không kháng lại sự thay đổi hình dạng, trừ khi nó có liên quan đến sự thay đổi thể tích. 

 Nếu bạn ở dưới đáy hồ nước, bạn không thể giảm cảm giác đau đớn ở tai bạn bằng 
cách xoay đầu của bạn. Lực của nước tác dụng lên màng nhĩ của bạn luôn bằng nhau và luôn 
vuông góc với bề mặt nơi màng nhĩ tiếp xúc với nước. Nếu tai của bạn hướng về phía đông 
của đầu bạn, thì lực của nước hướng về phía tây. Nếu bạn giữ đầu của bạn ở chỗ cũ trong khi 
xoay xung quanh cho tai của bạn hướng về phương bắc, thì lực của nước sẽ bằng về độ lớn, 
và nó sẽ đổi hướng sao cho nó vẫn vuông góc với màng nhĩ: hướng nam. Điều này cho thấy 
áp suất không có hướng trong không gian, tức là nó là một vô hướng. Hướng của lực được 
xác định bởi sự định hướng của bề mặt trên đó áp suất tác dụng, chứ không bởi chính áp suất. 



Bài giảng Các định luật bảo toàn | Benjamin Crowell 117 

 

Một chất lưu chảy trên bề mặt còn có thể tác dụng các lực ma sát, chúng song song với bề 
mặt, nhưng ở đây ta chỉ trình bày với các chất lưu đứng yên. 

 Các thí nghiệm còn cho thấy lực của chất lưu tác 
dụng lên một bề mặt tỉ lệ với diện tích bề mặt đó. Lực rất 
lớn của nước bên dưới một con đập, chẳng hạn, tỉ lệ với 
diện tích bề mặt rất lớn của con đập (Đáy của con đập chịu 
một phần lớn hơn của lực của nó). 

 Dựa trên những kết quả thực nghiệm này, có vẻ một 
phương thức hữu ích là hãy định nghĩa áp suất như sau. Áp 
suất của một chất lưu tại một điểm cho trước được định 
nghĩa là /F A⊥ , trong đó A là diện tích của một bề mặt nhỏ 

chèn vào trong chất lưu tại điểm đó, và F⊥  là thành phần lực 

của chất lưu tác dụng lên bề mặt đó, vuông góc với bề mặt 
đó. 

 Về cơ bản, đây là cách thức một máy đo áp suất hoạt 
động. Lí do bề mặt đó phải nhỏ là vì để cho sẽ không có bất 
kì sự khác biệt đáng kể nào về áp suất giữa một phần của nó 
và phần khác. Đơn vị SI của áp suất hiển nhiên là N/m2, và 
kết hợp này có thể viết tắt là pascal, 1Pa = 1N/m2. Pascal 
hóa ra là một đơn vị nhỏ bất tiện, cho nên lốp xe hơi, chẳng 
hạn, có áp suất khuyến nghị in trên chúng theo đơn vị 
kilopascal. 

 

a/ Một máy đo áp suất đơn giản gồm 
một hình trụ hở ở một đầu, với một 
piston và một lò xo bên trong. Độ 
sâu mà lò xo bị nén là số đo của áp 
suất. Để xác định áp suất tuyệt đối, 
không khí cần phải bơm ra khỏi 
phần bên trong của máy đo, sao cho 
không có áp suất không khí tác dụng 
lên piston theo phương hướng ra 
ngoài. Trong nhiều máy đo thực tế, 
phía sau piston để hở với khí quyển, 
nên áp suất mà máy đo ghi được 
bằng áp suất của chất lưu trừ đi áp 
suất khí quyển. 

Ví dụ 1. Áp suất trong hệ đơn vị Mĩ 

Trong hệ đo lường Mĩ, đơn vị của lực là pound, và đơn vị khoảng cách là inch. Do đó, đơn vị áp suất là 
pound trên inch vuông, hay p.s.i (Chú ý pound không phải là đơn vị của khối lượng). 

Ví dụ 2. Áp suất khí quyển tính theo hệ đơn vị Mĩ và hệ mét 

Con số mà nhiều người ở Mĩ ghi nhớ là áp suất khí quyển vào khoảng 15 pound trên inch vuông. 
Trong hệ mét, con số này bằng bao nhiêu? 

 

Chỉ có sự chênh lệch áp suất mới quan trọng  

 Nếu bạn ngồi đủ lâu trên một chiếc máy bay, thì cảm giác đau đớn trong tai bạn giảm 
bớt đi. Đây là vì cơ thể của bạn dần dần có thể nhận nhiều không khí hơn vào khoang trống 
phía sau màng nhĩ. Một khi áp suất bên trong cân bằng với áp suất bên ngoài, thì lực hướng 
ra và lực hướng vào tác dụng lên màng nhĩ của bạn triệt tiêu nhau, và chẳng có cảm nhận vật 
lí nào cho bạn biết rằng có cái gì đó bất thường đang diễn ra. Vì lí do này, thông thường thì 
chỉ có sự chênh lệch áp suất mới có tầm quan trọng đáng kể. Như thế, loài cá biển sâu hoàn 
toàn khỏe mạnh trong môi trường sống của chúng vì cơ thể của chúng có đủ áp suất nội tại để 
triệt tiêu áp lực từ phía nước mà chúng sống; nếu chúng bị bắt vào lưới và mang lên mặt 
nước thật nhanh, chúng sẽ nổ tung vì áp suất nội của chúng lớn hơn nhiều so với áp suất thấp 
bên ngoài. 
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Ví dụ 3. Bị giết bởi máy bơm hồ nước 

Nhà tôi có một cái hồ, và tôi tự bảo dưỡng lấy. Một cái hồ cần có nước của nó xoay vòng qua một bộ 
lọc trong vài giờ mỗi ngày để giữ cho nó sạch sẽ. Bộ lọc là một cái bình lớn với một cái kẹp kiên cố 
giữ nửa trên và nửa dưới lại với nhau. Bộ lọc của tôi có một nhãn cảnh báo nổi bật nhắc nhở tôi không 
được cố mở kẹp trong khi bơm đang hoạt động, và nó vẽ một hình hoạt một người bị đè bẹp bởi nửa 
trên của bơm. Tiết diện của thùng lọc là 0,25m2. Giống như đa số các máy đo áp suất, máy đo trên bơm 
hồ nước của tôi thật ra đọc sự chênh lệch áp suất giữa áp suất bên trong ống và áp suất khí quyển. Máy 
đo chỉ số 90 kPa. Hỏi lực đang cố mở bật bộ lọc bằng bao nhiêu? 

� Nếu máy đo cho chúng ta biết áp suất tuyệt đối của nước bên trong, thì chúng ta phải tìm lực của 
nước đẩy ra bên ngoài và lực của không khí đẩy vào bên trong, và trừ nhau để tìm hợp lực. Vì không 
khí có mặt xung quanh chúng ta mọi lúc, cho nên chúng ta phải làm một phép trừ như thế mỗi khi 
chúng ta muốn tính bất kì thứ gì có ích dựa trên số chỉ của máy đo. Nhà sản xuất máy đo quyết định 
tiết kiệm cho chúng ta khỏi làm công việc này bằng cách làm cho nó chỉ sự chênh lệch áp suất giữa 
bên trong và bên ngoài, nên toàn bộ công việc chúng ta phải làm là nhân số chỉ của máy đo với tiết 
diện của bộ lọc 

F = pA 

   =  (90.103 N/m2)(0,25 m2) 

   = 22 000 N 

Đây là một lực rất lớn! 

 

b/ Điều này không xảy ra. Nếu 
áp suất có thể biến thiên theo 
phương ngang ở trạng thái cân 
bằng, thì khối lập phương nước 
sẽ gia tốc theo phương ngang. 
Đây là một mâu thuẫn, vì chúng 
ta đang giả sử chất lưu ở trạng 
thái cân bằng. 

 

c/ Điều này xảy ra. Tổng các lực 
từ phía những phần xung quanh 
của chất lưu là hướng lên, triệt 
tiêu với trọng lực hướng xuống. 

 Từ “hút” và những từ có liên quan khác chứa một sự 
hiểu lầm tiềm ẩn liên quan tới chỗ này về sự chênh lệch áp suất. 
Khi bạn hút nước lên qua một cọng rơm, thì chẳng có cái gì 
trong miệng bạn đang hút nước lên cả. Lực dâng nước lên là do 
áp suất nước ở trong ly. Bằng cách tạo ra một chân không một 
phần trong miệng của bạn, bạn đã làm giảm lực hướng xuống 
của không khí tác dụng lên nước sao cho nó không còn triệt 
tiêu chính xác với lực hướng lên nữa. 

Biến thiên áp suất theo độ sâu 

Áp suất trong lòng một chất lưu ở trạng thái cân bằng 
duy chỉ phụ thuộc vào độ sâu, do trọng lực. Nếu áp suất có thể 
biến thiên từ phía này sang phía khác, thì một mẩu chất lưu ở 
giữa, b, sẽ là đối tượng tác dụng cho những lực không bằng 
nhau từ những phần chất lưu hai bên của nó. Nhưng chất lưu 
không biểu hiện các lực cắt, cho nên sẽ không có lực nào khác 
có thể giữ cho mẩu chất lưu này khỏi gia tốc. Điều này mâu 
thuẫn với giả thiết chất lưu ở trạng thái cân bằng. 

☺ Làm thế nào lập luận này không đúng đối với các chất rắn? [xem tr.136] 

Để tìm sự biến thiên theo độ sâu, chúng ta xét các lực 
thẳng đứng tác dụng lên một khối lập phương tưởng tượng, nhỏ 
xíu của chất lưu có chiều cao ∆y và diện tích dA ở phía trên và 
phía dưới. Sử dụng giá trị dương cho các lực hướng lên, ta có 

Pdưới∆A - Ptrên∆A – Fg = 0 

Trọng lượng của chất lưu là gF mg Vg A ygρ ρ= = = ∆ ∆ , 
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d/ Áp suất là như nhau tại mọi 
điểm đánh dấu chấm tròn. 

trong đó ρ là khối lượng riêng của chất lưu, nên độ chênh lệch 
áp suất là 

P g yρ∆ = − ∆   

[biến thiên áp suất theo độ sâu đối với một chất lưu có khối 
lượng riêng ρ ở trạng thái cân bằng, chiều y dương hướng lên] 

 Thừa số ρ giải thích tại sao chúng ta chú ý đến sự chênh 
lệch áp suất khi lặn sâu xuống 3m trong một cái hồ, nhưng 
không lưu tâm khi đi xuống 3m cầu thang. Đồng thời cũng lưu 
ý rằng phương trình trên chỉ cho chúng ta biết sự chênh lệch áp 
suất, chứ không cho biết áp suất tuyệt đối. Áp suất tại bề mặt 
của một hồ bơi bằng với áp suất khí quyển, không bằng không, 
mặc dù độ sâu là bằng không tại bề mặt. Máu trong cơ thể bạn 
thậm chí còn không có một bề mặt trên. 

Ví dụ 4. Áp suất dung nham bên dưới núi lửa 

Một ngọn núi lửa vừa mới ngừng phun trào, và một hồ dung nham tan chảy đang nằm yên trên miệng 
núi. Dung nham dâng lên qua kẻ hở bên trong ngọn núi nối liền với lớp bao tan chảy của trái đất. Khối 
lượng riêng của dung nham là 4,1g/cm3. Hỏi áp suất trong lòng dung nham bên dưới chân núi, thấp 
hơn bề mặt hồ 3000m, bằng bao nhiêu? 

 

Đây là độ chênh lệch giữa áp suất mà chúng ta muốn tìm và áp suất khí quyển tại mặt hồ. Tuy nhiên, 
áp suất khí quyển rất nhỏ so với ∆P chúng ta vừa tính được, cho nên cái chúng ta tìm được về cơ bản 
là áp suất P. 

Ví dụ 5. Áp suất khí quyển 

Ví dụ này sử dụng giải tích. 

Các chất khí, không như chất lỏng, khá dễ nén, và ở một nhiệt độ cho trước, khối lượng riêng của một 
chất khí xấp xỉ tỉ lệ với áp suất đó. Hằng số tỉ lệ đã trình bày trong mục A.2, nhưng giờ chúng ta hãy 
gọi nó là k, ρ = kP. Sử dụng thực tế này, chúng ta có thể tìm sự biến thiên áp suất khí quyển theo độ 
cao, giả sử nhiệt độ không đổi: 

dP gdy

dP kPgdy

dP
kgdy

P

ρ= −

= −

= −

 

ln constantP kgy= − +   [lấy tích phân hai vế] 

( )P constant kgye−=    [lũy thừa e hai vế] 
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Áp suất giảm theo độ cao theo hàm mũ. Không có ngưỡng giới hạn rõ ràng nào cho khí quyển, nhưng 
hàm mũ cho giá trị cực nhỏ khi bạn ở độ cao một chục hay một trăm dặm. 

 

e/ Chúng ta phải chờ cho nhiệt kế 
cân bằng nhiệt độ của nó với nhiệt 
độ vùng nách của Irene. 

 

f/ Sự cân bằng nhiệt có thể chống 
được. Rái cá có lớp lông mao bẫy 
các bọt không khí cách nhiệt. Nếu 
một con rái cá đang bơi ở trạng thái 
cân bằng nhiệt với nước lạnh, thì nó 
sẽ chết. Nhiệt vẫn dẫn từ cơ thể rái 
cá sang nước, nhưng chậm hơn 
nhiều so với ở một động vật máu 
nóng không có sự thích nghi đặc 
biệt này. 

 

g/ Một mẫu đơn giản hóa của một 
nhiệt kế khí lí tưởng. Toàn bộ thiết 
bị được phép đi vào cân bằng nhiệt 
với chất có nhiệt độ được đo, và 
miệng của bình trụ để hở với áp suất 
chuẩn. Thể tích khí lí tưởng cho một 
số chỉ của nhiệt độ. 

 

Nhiệt độ  

Sự cân bằng nhiệt 

 Chúng ta thường sử dụng thuật ngữ nhiệt độ, nhưng 
chính xác thì nó là cái gì? Nói đại khái, nhiệt độ là một số 
đo mức độ tập trung năng lượng nhiệt ở trong một vật. Một 
vật to, nặng có rất ít năng lượng nhiệt ở trong nó thì có 
nhiệt độ thấp. 

 Nhưng vật lí học làm việc với những định nghĩa 
hoạt động, tức là định nghĩa làm thế nào đo được thứ có 
mặt trong câu hỏi. Một đặc điểm chung của mọi dụng cụ 
đo nhiệt độ là chúng phải tiếp xúc trong chừng mực thời 
gian nào đó với cái có nhiệt độ đang được đo. Khi bạn đo 
nhiệt độ cơ thể bạn với cái nhiệt kế sốt, thì bạn chờ cho 
thủy ngân bên trong tăng lên bằng nhiệt độ cơ thể của bạn. 
Nhiệt kế thật ra cho bạn biết nhiệt độ của chất lỏng làm 
việc riêng của nó (trong trường hợp này là thủy ngân). Nói 
chung, quan niệm nhiệt độ phụ thuộc vào khái niệm cân 
bằng nhiệt. Khi bạn trộn những quả trứng lạnh lẽo lấy từ tủ 
lạnh ra với bột mì ở nhiệt độ phòng, thì chúng nhanh chóng 
đạt tới một nhiệt độ thỏa hiệp. Cái xác định nhiệt độ thỏa 
hiệp này là sự bảo toàn năng lượng, và lượng năng lượng 
cần thiết để làm nóng hoặc làm lạnh từng chất thêm một 
độ. Nhưng cho dù không xây dựng một thang đo nhiệt độ, 
chúng ta cũng có thể thấy được điểm quan trọng là hiện 
tượng tự cân bằng nhiệt: hai vật để tiếp xúc nhau sẽ đạt tới 
nhiệt độ bằng nhau. Chúng ta còn giả sử rằng nếu vật A ở 
nhiệt độ bằng với vật B, và B ở nhiệt độ bằng với C, thì A 
ở nhiệt độ bằng với C. Phát biểu này đôi khi được gọi là 
định luật thứ không của nhiệt động lực học, sở dĩ gọi như 
vậy vì sau khi định luật thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã được 
phát triển, thì người ta mới nhận ra rằng có một định luật 
khác còn cơ bản hơn nữa. 

Sự giãn nở nhiệt 

 Nhiệt kế thủy ngân quen thuộc hoạt động trên 
nguyên tắc là thủy ngân, chất lỏng hoạt động của nó, giãn 
nở khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Nói chung, mọi chất 
đều giãn nở và co lại theo sự biến thiên nhiệt độ. Định luật 
thứ không của nhiệt động lực học đảm bảo rằng chúng ta 
có thể xây dựng một thang đo định lượng của nhiệt độ độc 
lập với loại nhiệt kế chúng ta sử dụng. Nếu một nhiệt kế 
cho một số chỉ nhất định khi nó ở trạng thái cân bằng nhiệt 
với vật A, và đồng thời cho cùng kết quả đó đối với vật B, 
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h/ Một khí cầu không khí nóng được 
bơm căng. Do sự giãn nở nhiệt, 
không khí nóng nhẹ hơn không khí 
lạnh xung quanh, và vì thế nó bồng 
bềnh vì không khí lạnh di chuyển 
xuống bên dưới nó và đẩy nó lên 
trên. 

 

 

 

 

i/ Thể tích của 1kg khí neon là hàm 
của nhiệt độ (ở áp suất tiêu chuẩn). 
Mặc dù neon thật sự ngưng tụ thành 
chất lỏng ở một điểm nào đó, nhưng 
việc ngoại suy đồ thị đến thể tích 
bằng không cho một nhiệt độ bằng 
nhau đối với mọi chất khí khác: độ 
không tuyệt đối. 

thì A và B phải có nhiệt độ bằng nhau, bất kể các chi tiết 
hoạt động cụ thể của nhiệt kế ra làm sao. 

 Còn việc xây dựng một thang đo nhiệt độ trong đó 
mỗi độ biểu diễn một bậc tăng nhiệt độ như nhau thì sao? 
Thang Celsius có 0 là điểm đông đặc của nước và 100 là 
điểm sôi của nó. Giả thiết ẩn sau điều này là vì hai điểm 
xác định một đường thẳng, cho nên bất kì hai cái nhiệt kế 
nào ăn khớp với nhau tại hai điểm đều sẽ ăn khớp với nhau 
ở mọi điểm khác. Trên thực tế, nếu chúng ta chế tạo một 
nhiệt kế thủy ngân và một nhiệt kế cồn theo kiểu này, 
chúng ta sẽ tìm thấy đồ thị số chỉ của một nhiệt kế theo 
nhiệt kế kia không hoàn toàn là một đường thẳng y = x. Sự 
mâu thuẫn tinh vi đó trở nên mạnh mẽ khi chúng ta thử mở 
rộng thang nhiệt độ qua các điểm mà thủy ngân và cồn sôi 
hoặc đông đặc. Tuy nhiên, các chất khí thì phù hợp với 
nhau nhiều hơn ở sự giãn nở nhiệt của chúng so với chất 
rắn hoặc chất lỏng, và các khí trơ như helium và neon thì 
phù hợp với nhau hơn các chất khí nói chung. Tiếp tục tìm 
kiếm sự tương thích, chúng ta thấy các khí trơ thì phù hợp 
với nhau hơn khi áp suất của chúng rất thấp. 

 Là một sự lí tưởng hóa, chúng ta hãy tưởng tượng 
một chất khí trong đó các nguyên tử chỉ tương tác với các 
thành bình chứa, không tương tác lẫn nhau. Một chất khí 
như vậy là hoàn toàn không phản ứng (như các khí trơ rất 
gần như vậy), và không bao giờ ngưng tụ thành chất lỏng 
(các khí trơ chỉ ngưng tụ ở nhiệt độ cực kì thấp). Các 
nguyên tử của nó chiếm một phần không đáng kể thể tích 
sẵn có. Mọi chất khí đều có thể được làm cho hành xử rất 
giống như thế này nếu như áp suất là cực kì thấp, sao cho 
các nguyên tử khó có cơ hội chạm trán nhau. Một chất khí 
như vậy được gọi là chất khí lí tưởng, và chúng ta định 
nghĩa thang đo Celsius theo thể tích chất khí trong một 
nhiệt kế có chất hoạt động là một chất khí lí tưởng được 
duy trì ở một áp suất ổn định (rất thấp), và chia thành 0 và 
100 độ theo điểm nóng chảy và điểm sôi của nước. Thang 
đo Celsius không những là một thang đo định lượng mà 
còn là một thang đo có tính chất cộng: mỗi bậc tăng nhiệt 
độ là bằng nhau, và người ta có thể nói rằng sự chênh lệch 
nhiệt độ giữa 18 và 28oC là bằng với sự chênh lệch nhiệt 
độ giữa 48 và 58oC. 
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Độ không tuyệt đối và thang nhiệt độ Kelvin 

Chúng ta nhận thấy nếu chúng ta ngoại suy đồ thị thể tích theo nhiệt độ, thì thể tích 
bằng không tại một nhiệt độ hầu như bằng nhau với mọi chất khí: - 273oC. Tất cả các khí 
thực đều sẽ đông đặc thành chất lỏng ở nhiệt độ đâu đó trên giá trị này, nhưng một chất khí lí 
tưởng sẽ thu được thể tích bằng không ở nhiệt độ này, gọi là độ không tuyệt đối. Thang nhiệt 
độ có giá trị nhất trong nghiên cứu khoa học là thang nhiệt độ trong đó không độ được xác 
định bởi độ không tuyệt đối, thay cho một chuẩn tùy tiện nào đó kiểu như điểm nóng chảy 
của nước. Thang nhiệt độ tuyệt đối dùng cho nghiên cứu khoa học, gọi là nhiệt giai Kelvin, 
giống như thang nhiệt độ Celsius, nhưng lệch đi 273 độ để không độ của nó trùng với độ 
không tuyệt đối. Các nhà khoa học chỉ sử dụng thang nhiệt độ Celsius khi so sánh hay khi 
trong phép tính chỉ cần đến sự biến thiên nhiệt độ. Chỉ khi dùng thang đo Kelvin, thì việc nói 
về tỉ số nhiệt độ, ví dụ như nói một nhiệt độ nóng gấp đôi nhiệt độ kia, mới có ý nghĩa. 

Ví dụ 6. Sử dụng thang nhiệt độ nào 

Giở một quyển sách thiên văn học ra, bạn sẽ gặp ngay phương trình đại loại như 

(ánh sáng phát xạ) = (hằng số) x T4 

biểu diễn ánh sáng phát ra bởi ngôi sao là hàm của nhiệt độ của nó. Ở đây người ta dùng thang đo nhiệt 
độ nào? 

� Phương trình trên cho chúng ta biết việc tăng gấp đôi nhiệt độ mang lại sự phát xạ ánh sáng tăng 
gấp 16 lần. Một tỉ số như vậy chỉ có ý nghĩa nếu sử dụng thang đo Kelvin. 

A.2 Mô tả vi mô của chất khí lí tưởng 

Bằng chứng cho thuyết động học phân tử 

 Tại sao vật chất có các tính chất nhiệt của chúng? Câu trả lời cơ bản phải phát sinh từ 
thực tế là vật chất cấu thành từ các nguyên tử. Vậy thì bằng cách nào các nguyên tử gây ra 
những tính chất vĩ mô mà chúng ta quan sát thấy? Các chất khí, có những tính chất nhiệt khá 
đơn giản, mang lại cơ hội tốt nhất cho chúng ta xây dựng một mối liên hệ đơn giản giữa thế 
giới vi mô và thế giới vĩ mô. 

 Một quan sát quan trọng là mặc dù các chất rắn và chất lỏng gần như không thể nén 
được, nhưng chất khí thì có thể bị nén, như khi chúng ta tăng lượng không khí bên trong lốp 
xe hơi trong khi hì lục làm tăng thể tích tổng thể của nó. Điều này khiến chúng ta ngờ vực 
rằng các nguyên tử trong chất rắn được đóng gói vai kề vai nhau, còn trong chất khí đa phần 
là trống rỗng, với những khoảng cách lớn giữa các phân tử. Đa số chất lỏng và chất rắn có 
mật độ lớn hơn chất khí khoảng 1000 lần, hiển nhiên đến mức mỗi phân tử trong chất khí 
cách láng giềng gần nhất của nó một khoảng cách chừng bằng 10 lần kích thước của bản thân 
phân tử. 

 Nếu các phân tử chất khí chẳng có gì mà là không gian trống rỗng ở giữa chúng, vậy 
tại sao các phân tử trong phòng ở xung quanh bạn không rớt xuống sàn nhà? Câu trả lời khả 
dĩ duy nhất là chúng đang chuyển động nhanh, liên tục bị bật ra khỏi tường nhà, sàn nhà và 
trần nhà. Trong chương 2, chúng ta đã thấy một số bằng chứng cho lí thuyết động học của 
nhiệt, lí thuyết phát biểu rằng nhiệt là động năng của các phân tử đang chuyển động ngẫu 
nhiên. Lí thuyết này do Daniel Bernoulli đề xuất vào năm 1738, và đã gặp phải sự phản đối 
quyết liệt, vì chưa có tiền lệ nào cho loại chuyển động vĩnh cửu này. Tuy nhiên, chẳng có quả 
bóng cao su đàn hồi nào bật ra khỏi tường có năng lượng đúng bằng năng lượng ban đầu nó 
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có, hay chúng ta chưa hề quan sát thấy một va chạm giữa những quả cầu trong đó không chút 
năng lượng nào bị chuyển hóa thành nhiệt và âm thanh. Tuy nhiên, vật tương tự ấy là không 
chính xác. Một quả bóng cao su gồm có các nguyên tử, và khi nó bị nóng lên trong va chạm, 
thì nhiệt là một dạng chuyển động của các nguyên tử đó. Tuy nhiên, một phân tử cá lẻ không 
thể nào có nhiệt. Tương tự, âm thanh là một dạng chuyển động khối của các phân tử, các 
phân tử đang va chạm trong chất khí không thể biến đổi động năng của chúng thành âm 
thanh. Thật ra, các phân tử có thể gây ra các dao động như sóng âm khi chúng va chạm với 
thành bình chứa, nhưng dao động của thành bình có khả năng truyền năng lượng cho phân tử 
khí bằng với khả năng nhận năng lượng từ nó. Thật vậy, loại trao đổi năng lượng này là cơ 
chế nhờ đó nhiệt độ của chất khí và bình chứa nó trở nên cân bằng. 

Áp suất, thể tích và nhiệt độ 

 Một chất khí tác dụng áp suất lên thành bình chứa nó, và theo thuyết động học phân 
tử, chúng ta hiểu áp suất biểu hiện không đổi này là kết quả trung bình của vô số va chạm 
xảy ra mỗi giây giữa các phân tử khí và thành bình. Những thực tế kinh nghiệm về chất khí 
có thể tóm lược bằng mối liên hệ 

PV nT∝    [chất khí lí tưởng] 

Mối liên hệ này thật ra chỉ đúng đối với chất khí lí tưởng. Ở đây n là số phân tử trong mẫu 
chất khí. 

Ví dụ 7. Thể tích liên hệ với nhiệt độ 

Sự tỉ lệ của thể tích với nhiệt độ ở áp suất không đổi là cơ sở cho định nghĩa của chúng ta về nhiệt độ. 

Ví dụ 8. Áp suất tỉ lệ với nhiệt độ 

Áp suất tỉ lệ với nhiệt độ khi thể tích không đổi. Một thí dụ là sự tăng áp suất trong lốp xe hơi khi xe đã 
chạy một quãng đường dài và lốp xe cùng không khí bên trong đều trở nên nóng bỏng. 

 Giờ thì chúng ta có thể kết nối những thực tế kinh nghiệm này với thuyết động học 
phân tử của chất khí lí tưởng cổ điển. Để cho đơn giản, chúng ta giả sử chất khí là đơn 
nguyên tử (tức là mỗi phân tử chỉ có một nguyên tử), và nó được chứa trong một cái bình 
hình lập phương có thể tích V, với L là kích thước mỗi cạnh, và A là diện tích của mặt bên. 
Một nguyên tử có vận tốc có thành phần x là vx sẽ va chạm đều đặn với thành bên trái, truyền 
đi khoảng cách 2L song song với trục x giữa những lần va chạm với thành bình. Thời gian 
giữa các va chạm là 2 / xt L v∆ = , và trong mỗi va chạm thành phần x của động lượng của 

nguyên tử đảo từ - mvx thành + mvx. Hợp lực tác dụng lên thành bình là 

,1 ,2

1 2

...x xp p
F

t t

∆ ∆
= + +

∆ ∆
   [chất khí lí tưởng đơn nguyên tử] 

Trong đó các chỉ số 1,2… chỉ từng nguyên tử cá lẻ. Thay , ,2x i x ip mv∆ =  và ,2 /i x it L v∆ = , ta 

có 

2 2
,1 ,2 ...x xmv mv

F
L L

= + +   [chất khí lí tưởng đơn nguyên tử] 

Đại lượng 2
,x imv  bằng hai lần đóng góp cho động năng từ phần chuyển động khối tâm 

của nguyên tử song song với trục x. Vì chúng ta giả sử một chất khí đơn nguyên tử, nên 
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chuyển động khối tâm là loại chuyển động duy nhất gây ra động năng. (Một phân tử phức tạp 
hơn có thể quay và dao động đồng thời) Nếu đại lượng bên trong phép tổng tính gộp luôn cả 
thành phần y và z, thì nó sẽ bằng hai lần tổng động năng của tất cả các nguyên tử. Do đối 
xứng, nên nó phải bằng 2/3 tổng động năng, 

2

3
tpKE

F
L

=    [chất khí lí tưởng đơn nguyên tử] 

Chia phương trình cho A, và sử dụng AL = V, ta có 

2

3
tpKE

P
V

=    [chất khí lí tưởng đơn nguyên tử] 

Kết quả này có thể kết nối với mối liên hệ kinh nghiệm PV nT∝  nếu chúng ta nhân V vào 
hai vế và viết lại tpKE  là tbnKE , trong đó tbnKE  là động năng trung bình trên mỗi phân tử: 

2

3 tbPV nKE=   [chất khí lí tưởng đơn nguyên tử] 

Lần đầu tiên chúng ta có một giải thích cho nhiệt độ dựa trên một mô tả vi mô của vật chất: 
trong một chất khí lí tưởng đơn nguyên tử, nhiệt độ là số đo động năng trung bình tính trên 
mỗi phân tử. Sự tỉ lệ giữa hai đại lượng là (3 / 2)tbKE kT= , trong đó hằng số tỉ lệ k, gọi là 

hằng số Boltzmann, có giá trị số là 1,38.10-23 J/K. Viết theo hằng số Boltzmann, mối liên hệ 
giữa các đại lượng vĩ mô cho một chất khí lí tưởng trở thành 

PV = nkT  [chất khí lí tưởng] 

được gọi là định luật chất khí lí tưởng. Mặc dù tôi không chứng minh nó ở đây, nhưng 
phương trình này áp dụng được cho mọi chất khí lí tưởng, cho dù kết quả suy ra từ một giả 
định chất khí lí tưởng đơn nguyên tử đựng trong một bình lập phương. (Bạn có thể ở đâu đó 
người ta viết PV = NRT, trong đó N = n/NA là số mol nguyên tử, R = kNA, và NA = 6,0 x 10

23, 
gọi là số Avogadro, về cơ bản là số nguyên tử hydrogen trong 1 g hydrogen) 

Ví dụ 9. Áp suất trong lốp xe hơi 

Sau khi chạy một chặng đường dài, không khí trong lốp xe của bạn nóng từ 10oC lên 35oC. Hỏi áp suất 
tăng bao nhiêu? 

� Lốp xe có thể nở ra một chút, nhưng chúng ta giả sử hiệu ứng này nhỏ thôi, nên thể tích hầu như 
không đổi. Từ định luật chất khí lí tưởng, tỉ số áp suất bằng với tỉ số nhiệt độ tuyệt đối 

P2/P1 = T2/T1 

         = (308 K) / (283 K) 

         = 1,09 

hay là tăng 9%. 

Ví dụ 10. Sự khử trùng nhiệt của Trái đất 

Vi khuẩn là sinh vật sống duy nhất trên Trái đất cho đến khi có sự xuất hiện tương đối gần đây của sự 
sống đa bào, và người ta cho rằng chúng vẫn là dạng sống thống trị trên hành tinh của chúng ta. Ngoài 
ra, Mặt trời đang dần ngày một nóng lên kể từ khi lần đầu tiên nó hình thành, và quá trình tiếp diễn này 
sẽ sớm (“sớm” theo ngữ nghĩa của thời gian địa chất) xóa đi sự sống đa bào một lần nữa. Sự suy giảm 
do nhiệt hàm lượng CO2 khí quyển sẽ quét sạch các loài thực vật phức tạp trong vòng khoảng 500 triệu 
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năm, và mặc dù một số động vật có thể sống bằng cách ăn tảo, nhưng cũng chỉ còn vài trăm triệu năm 
sau đó nữa là hầu như toàn bộ hành tinh đã bị khử trùng nhiệt. 

Tại sao mặt trời ngày một sáng hơn? Cái duy nhất giữ một ngôi sao như mặt trời của chúng ta không bị 
co lại do lực hấp dẫn riêng của nó là áp suất của các chất khí của nó. Năng lượng của mặt trời phát sinh 
từ các phản ứng hạt nhân tại lõi của nó, và kết quả chung của những phản ứng này là sự hợp nhất các 
nguyên tử hydrogen thành các nguyên tử helium. Cần bốn nguyên tử hydrogen để tạo ra một nguyên tử 
helium, nên số nguyên tử trong mặt trời liên tục giảm đi. Vì PV = nkT, cho nên áp suất sẽ giảm, làm 
cho lõi mặt trời co lại. Khi lõi mặt trời co lại, va chạm giữa các nguyên tử hydrogen diễn ra thường 
xuyên hơn, và tốc độ phản ứng nhiệt hạch tăng lên. 

Ví dụ 11. Piston, tủ lạnh, và bộ đồ du hành vũ trụ 

Cả hai vế của phương trình PV = nkT đều có đơn vị của 
năng lượng. Giả sử áp suất trong bình chứa khí đẩy piston 
đi lên, như trong buồng đốt của động cơ ô tô. Đặt tiết diện 
của piston và bình trụ là A, và piston dịch đi một khoảng 
nhỏ ∆x. Khi đó, lực do chất khí tác dụng lên piston là 
F = PA thực hiện công W F x PA x P V= ∆ = ∆ = ∆ , 

trong đó V∆  là độ biến thiên thể tích. Năng lượng này 
phải có nguồn gốc từ đâu đó; nó phát sinh từ sự nguội đi 
của chất khí. Trong xe hơi, điều này có nghĩa là chúng ta 
đang khai thác năng lượng giải phóng bởi quá trình đốt 
cháy xăng nhiên liệu. 

Trong tủ lạnh, chúng ta sử dụng quá trình tương tự để làm 
lạnh chất khí, khi đó chất khí sẽ làm thực phẩm lạnh đi. 

Trong trang phục du hành vũ trụ, đại lượng P V∆  thể hiện 
công mà nhà du hành phải thực hiện vì việc uốn bẻ các chi 
làm thay đổi thể tích của bộ trang phục. Bộ đồ du hành 
phồng ra dưới tác dụng của áp suất giống như một quả bóng 
bay, và không muốn uốn cong. Việc này khiến cho nhà du 
hành rất mệt mỏi khi làm việc trong một khoảng thời gian 
dài. 

 

j/ Trang phục du hành vũ trụ (ví dụ 11) 

A.3 Entropy 

Hiệu suất và các cấp năng lượng  

 Một số dạng năng lượng tiện dụng hơn những dạng khác trong những tình huống nhất 
định. Bạn không thể cho chạy một cái đồng hồ cơ dây cót bằng pin, và bạn không thể cho 
chạy một cái đồng hồ dùng pin bằng năng lượng cơ. Tuy nhiên, không có nguyên lí vật lí cơ 
sở nào cấm bạn biến đổi 100% năng lượng điện trong pin thành năng lượng cơ, hoặc ngược 
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lại. Hàng năm, người ta thiết kế ra những loại động cơ và máy phát hiệu quả hơn. Nói chung, 
các định luật vật lí cho phép biến đổi hết sức hiệu quả nhiều dạng thức năng lượng khác 
nhau. 

 Nhưng nhiệt thì khác. Ma sát có xu hướng biến đổi những dạng năng lượng khác 
thành nhiệt ngay cả trong những cỗ máy được bôi trơn tốt nhất. Khi chúng ta trượt một cuốn 
sách trên bàn, ma sát làm cho nó dừng lại và biến đổi toàn bộ động năng của nó thành nhiệt, 
nhưng chúng ta chưa bao giờ quan sát thấy một quá trình ngược lại, trong đó một cuốn sách 
tự dưng chuyển hóa năng lượng nhiệt thành năng lượng cơ và bắt đầu chuyển động! Nói đại 
khái, nhiệt thì khác biệt vì nó vô tổ chức. Đập vỡ một quả trứng thì dễ, chứ hàn quả trứng lại 
là chuyện khó khăn. 

 Chúng ta tóm gọn những quan sát này bằng một phát biểu rằng nhiệt là một cấp năng 
lượng thấp hơn những dạng khác, thí dụ như năng lượng cơ. 

 

k/ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần không khí nóng 
và phần không khí lạnh có thể dùng để khai thác năng 
lượng cơ, ví dụ với một cánh quạt quay tròn do dòng 
không khí nóng dâng lên. 

 

l/ Nếu nhiệt độ của không khí được phép trở nên đồng 
đều, thì không có năng lượng cơ nào có thể khai thác 
ra. Phần năng lượng nhiệt bằng như thế vẫn có mặt, 
nhưng nó không còn có khả năng thực hiện công cơ 
học. 

 Tất nhiên, người ta có thể biến đổi nhiệt thành các dạng năng lượng khác như năng 
lượng cơ, và đó là cái động cơ xe hơi thực hiện với nhiệt sinh ra bởi sự cháy giãn nở của hỗn 
hợp xăng-không khí. Nhưng động cơ xe hơi là một thiết bị hoạt động cực kì không hiệu quả, 
và phần lớn nhiệt bị hao phí qua bộ tản nhiệt và khí thải. Các kĩ sư chưa bao giờ thành công 
trong việc một dụng cụ hoàn toàn hiệu quả dùng cho biến đổi năng lượng nhiệt thành năng 
lượng cơ, và ngày nay chúng ta biết đây là vì một nguyên lí sâu sắc còn cơ bản hơn cả bản 
thiết kế của động cơ. 

Động cơ nhiệt 

 Nhiệt ở dạng này có thể hữu ích so với ở dạng khác, tức là có những cấp độ khác 
nhau của năng lượng nhiệt. Trong hình k, sự chênh lệch nhiệt độ có thể dùng để khai thác 
công cơ học với một cánh quạt. Nguyên lí này được sử dụng trong nhà máy điện, trong đó 
hơi nước nóng bốc lên do việc đốt dầu hoặc bởi các phản ứng hạt nhân, và sau đó được phép 
giãn nở qua một tuabin có hơi nước nguội hơn ở phía bên kia. Ở quy mô nhỏ hơn, có một 
món đồ chơi Giáng sinh gồm một cánh quạt nhỏ quay tròn bởi không khí nóng bốc lên từ 
những ngọn nến, trông rất giống với cơ cấu thể hiện trên hình. 
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 Tuy nhiên, trong hình l, không có công cơ học nào 
có thể khai thác vì không có sự chênh lệch nhiệt độ. Mặc 
dù không khí trong hình l có năng lượng nhiệt bằng như 
không khí trong hình k, nhưng nhiệt trong hình l có cấp độ 
năng lượng thấp hơn, vì chẳng có phần nhiệt nào có thể 
dùng để thực hiện công cơ học. 

 Tóm lại, chúng ta định nghĩa động cơ nhiệt là dụng 
cụ nhận nhiệt từ một nguồn nóng, khai thác một phần 
năng lượng nhiệt để thực hiện công cơ học, và truyền một 
phần nhiệt ít hơn cho một nguồn lạnh. Hiệu suất của động 
cơ nhiệt bằng lượng công có ích được khai thác, W, chia 
cho phần năng lượng chúng ta phải trả để cấp cho nguồn 
nóng. Phần năng lượng vừa nói này bằng với lượng nhiệt 
mà động cơ nhận đươc từ nguồn nhiệt độ cao, QH. (Q là kí 
hiệu chuẩn cho phần nhiệt lượng đã truyền). Theo sự bảo 
toàn năng lượng, ta có QH = W + QL, trong đó QL là lượng 
nhiệt truyền cho nguồn lạnh, cho nên hiệu suất của động 
cơ nhiệt, W/QH, có thể viết lại là 

Hiệu suất =  1 L

H

Q

Q
−  [hiệu suất của động cơ nhiệt] 

 Hóa ra có một loại động cơ nhiệt đặc biệt, động cơ 
Carnot, mặc dù không hiệu quả 100%, nhưng hiệu quả bất 
kì động cơ nào khác. Cấp của năng lượng nhiệt trong một 
hệ, do vậy, có thể tạm định nghĩa theo phần năng lượng 
nhiệt trong nó không thể trích xuất ra được, ngay cả bởi 
động cơ Carnot. 

 Làm thế nào chúng ta có thể chế tạo ra động cơ 
khả dĩ hiệu quả nhất? Hãy bắt đầu với một động cơ hết 
sức không hiệu quả như động cơ xe hơi và xem nó có thể 
được cải tiến như thế nào. Bộ tản nhiệt và khí thải phát ra 
những chất khí nóng, đó là sự lãng phí năng lượng nhiệt. 
Những chất khí này nguội hơn hỗn hợp xăng-không khí 
cháy nổ bên trong xilanh, nhưng nóng hơn không khí xung 
quanh xe hơi. Do đó, chúng ta có thể cải tiến hiệu suất của 
động cơ bằng cách thêm vào một động cơ nhiệt phụ hoạt 
động với khí thải của động cơ thứ nhất làm nguồn nóng và 
không khí bên ngoài làm nguồn lạnh. Nói chung, một 
động cơ nhiệt phát ra khí thải ở một nhiệt độ trung gian có 
thể cải tiến cho hiệu quả hơn bằng cách thay đổi thiết kế 
của nó sao cho nó chỉ giải phóng nhiệt ở nhiệt độ của 
nguồn lạnh. 

 

m/ Bắt đầu kì giãn nở thứ nhất, trong 
đó chất khí làm việc được giữ cân 
bằng nhiệt với nguồn nóng. 

 

n/ Bắt đầu kì giãn nở thứ hai, trong đó 
chất khí làm việc được cách li nhiệt. 
Chất khí làm việc nguội đi vì nó thực 
hiện công lên piston và do đó mất 
năng lượng. 

 

o/ Bắt đầu kì nén thứ nhất. Chất khí 
làm việc bắt đầu kì ở nhiệt độ bằng với 
nguồn lạnh, và vẫn tiếp xúc nhiệt với 
nó trong toàn bộ thời gian. Động cơ 
thực hiện công âm. 

 

p/ Bắt đầu kì nén thứ hai, trong đó 
công cơ học được hấp thu, làm nóng 
chất khí làm việc trở lại nhiệt độ TH. 
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 Tương tự, động cơ nhiệt hấp thụ một phần năng lượng ở nhiệt độ trung gian có thể cải 
tiến cho hiệu quả hơn bằng cách thêm một động cơ nhiệt phụ vào nó hoạt động giữa nguồn 
nóng và nhiệt độ trung gian này. 

Dựa trên những lập luận này, chúng ta định nghĩa động cơ Carnot là một động cơ 
nhiệt chỉ hấp thụ nhiệt từ nguồn nóng và truyền nhiệt sang nguồn lạnh. Các hình m-p thể hiện 
một động cơ Carnot dùng một piston trong xilanh chứa đầy một chất khí lí tưởng đơn nguyên 
tử. Chất khí này, gọi là tác nhân làm việc, tách rời với, nhưng trao đổi năng lượng với, nguồn 
nóng và nguồn lạnh. Thành ra động cơ Carnot đặc biệt này có hiệu suất được cho bởi 

Hiệu suất = 1 L

H

T

T
−   [hiệu suất của động cơ Carnot] 

Trong đó TL là nhiệt độ của nguồn lạnh, và TH là nhiệt độ của nguồn nóng. (Chứng minh biểu 
thức này có trong quyển Simple Nature của tác giả, các bạn có thể download miễn phí tại 
www.lightandmatter.com) 

 Cho dù bạn không muốn đào sâu vào những chi tiết của chứng minh, thì nguyên do 
cơ bản của sự phụ thuộc nhiệt độ chẳng có gì quá khó hiểu. Công cơ học có ích được thực 
hiện trong kì m và n, trong đó chất khí giãn nở. Chuyển động của piston cùng hướng với lực 
của chất khí tác dụng lên piston, nên công dương được thực hiện trên piston. Tuy nhiên, 
trong kì o và p, chất khí thực hiện công âm lên piston. Chúng ta muốn tránh công âm này, 
nhưng chúng ta muốn thiết kế một động cơ phải thực hiện một chu trình hoàn chỉnh. May 
thay, áp suất trong các kì nén thấp hơn áp suất trong các kì giãn nở, cho nên động cơ không 
nhận lại hết công của nó trong mỗi chu trình. Tỉ số các áp suất tỉ lệ với tỉ số các nhiệt độ, nên 
nếu TL bằng 20% TH, thì động cơ có hiệu suất 80%. 

 Chúng ta vừa chứng minh rằng bất kì động cơ nào không phải động cơ Carnot thì có 
hiệu suất dưới mức tối ưu, và điều đó đúng với mọi động cơ Carnot hoạt động giữa một cặp 
nhiệt độ TH và TL cho trước có cùng hiệu suất. Như vậy, động cơ Carnot là động cơ nhiệt có 
hiệu suất cao nhất có thể có. 

Entropy 

 Chúng ta muốn có một phương thức dạng số để đo cấp độ của năng lượng trong một 
hệ. Chúng ta muốn đại lượng này, gọi là entropy, có hai tính chất sau đây: 

 (1) Emtropy có thể cộng được. Khi chúng ta kết hợp hai hệ và xem chúng như một, 
thì entropy của hệ kết hợp bằng tổng entropy của hai hệ ban đầu. (Các đại lượng như năng 
lượng và khối lượng cũng có tính chất này) 

 (2) Entropy của một hệ không biến đổi bởi hoạt động của một động cơ Carnot bên 
tron nó. 

 Hóa ra điều dễ thực hiện hơn và có ích hơn là định nghĩa độ biến thiên entropy thay 
vì entropy tuyệt đối. Giả sử có một hệ chứa một số nước nóng và một số nước lạnh. Nó có 
cấp năng lượng tương đối cao và người ta có thể sử dụng một động cơ nhiệt để rút trích công 
cơ học ra từ nó. Nhưng nếu chúng ta cho phép các phần nóng và lạnh đi đến cân bằng ở một 
nhiệt độ lưng chừng, thì cấp năng lượng trở nên tệ hơn. Như vậy, việc đưa nhiệt vào một 
vùng nóng hơn là có ích hơn việc đưa nó vào một vùng lạnh. Thúc đẩy bởi những suy đoán 
này, chúng ta định nghĩa độ biến thiên entropy như sau: 
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Q
S

T
∆ =  

[độ biến thiên entropy khi thêm nhiệt lượng Q vào vật chất ở nhiệt độ T; S∆  là âm nếu nhiệt 
bị lấy ra] 

 Một hệ có cấp năng lượng cao hơn thì có entropy thấp hơn. 

 

 

q/ Entropy có hiểu bằng sự ẩn dụ bánh xe nước. Việc 
để cho các mực nước cân bằng giống như để cho 
entropy đạt cực đại. Lấy nước từ phía cao và đưa nó 
vào bên thấp sẽ làm tăng entropy. Mực nước trong 
phép ẩn dụ này tương ứng với nhiệt độ trong định 
nghĩa thật sự của entropy. 

 

Ví dụ 12. Entropy có tính chất cộng 

Vì sự biến thiên entropy được định nghĩa bởi một đại lượng có thể cộng được (nhiệt lượng) chia cho 
một đại lượng không cộng được (nhiệt độ), cho nên entropy có thể cộng được. 

Ví dụ 13. Entropy không bị biến đổi bởi một động cơ Carnot 

Hiệu suất của động cơ nhiệt được định nghĩa 

Hiệu suất = 1 – QL/QH 

Và hiệu suất của động cơ Carnot là 

Hiệu suất = 1 – TL/TH 

Cho nên với động cơ Carnot, ta có QL/QH = TL/TH, hay có thể viết lại là QL/TL = QH/TH. Entropy bị mất 
bởi nguồn nóng, do đó, bằng với entropy nhận vào bởi nguồn lạnh. 

Ví dụ 14. Entropy tăng lên trong sự dẫn nhiệt 

Khi một vật nóng truyền năng lượng cho vật lạnh, sự bảo toàn năng lượng cho chúng ta biết rằng lượng 
nhiệt bị mất bởi nguồn nóng bằng lượng nhiệt thu vào bởi nguồn lạnh. Độ biến thiên entropy – Q/TH + 
Q/TL là dương, vì TL < TH. 

Ví dụ 15. Entropy tăng bởi một động cơ phi Carnot 

Hiệu suất của một động cơ phi Carnot thì nhỏ hơn 1 – TL/TH, nên QL/QH > TL/TH và QL/TL > QH/TH. 
Điều này có nghĩa độ tăng entropy ở nguồn lạnh lớn hơn độ giảm entropy ở nguồn nóng. 

Ví dụ 16. Quyển sách trượt đến dừng lại 

Một quyển sách trượt trên bàn và đi đến dừng lại. Một khi dừng lại, toàn bộ động năng của nó đã biến 
đổi thành nhiệt. Vì quyển sách và cái bàn nóng lên, entropy của chúng cùng tăng, nên tổng entropy 
cũng tăng. 

 Các thí dụ 14-16 bao hàm các hệ kín, và trong toàn những thí dụ này, tổng entropy 
hoặc là tăng lên, hoặc là không đổi. Nó không bao giờ giảm. Ở đây có hai thí dụ muốn làm 
giảm entropy của một hệ kín, và giải thich tại sao chúng không hoạt động. 
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Ví dụ 17. Sử dụng máy lạnh để làm giảm entropy? 

Máy lạnh lấy nhiệt ra khỏi khu vực lạnh và đổ nó vào khu vực nóng. (1) Điều này có dẫn đến sự suy 
giảm chung entropy của một hệ kín hay không? (2) Bạn có thể chế tạo một động cơ Carnot hiệu quả 
hơn cho chạy một máy lạnh để làm nguội nguồn nóng của nó và bơm nhiệt đó vào nguồn nóng của nó 
hay không? 

� (1) Không. Nhiệt thoát ra khỏi các cuộn tản nhiệt nằm phía sau chiếc tủ lạnh nhà bạn nhiều hơn so 
với nhiệt mà cái tủ lạnh lấy ra khỏi phần bên trong của nó; sự chênh lệch là cái mà bạn phải trả tiền cho 
cái tủ lạnh nhà mình. Nhiệt phát ra từ các cuộn lớn hơn nhiều so với nhiệt lấy ra khỏi bên trong nên độ 
tăng entropy của không khí trong phòng nhiều hơn độ giảm entropy bên trong tủ lạnh. Máy lạnh hiệu 
quả nhất thật ra là một động cơ Carnot chạy ngược, nó chẳng làm tăng hay làm giảm entropy. 

(2) Không. Máy lạnh hiệu quả nhất thật ra là một động cơ Carnot chạy ngược. Bạn sẽ chẳng thu được 
gì bằng cách cho một động cơ Carnot chạy ngược và một động cơ chạy thuận. Chúng sẽ triệt tiêu lẫn 
nhau. 

Ví dụ 18. Con quỷ của Maxwell 

Nhà vật lí James Clerk Maxwell từng tưởng tượng ra một cặp phòng gần kề nhau; không khí của chúng 
ban đầu ở trạng thái cân bằng nhiệt, có một vách ngăn ở giữa với một cánh cửa nhỏ xíu. Một con quỷ 
vi mô đặt tại cánh cửa đó với một cái vợt ping-pong nhỏ, và nhiệm vụ của nó là canh cho các phân tử 
không khí trong phòng B chuyển động nhanh hơn, và các phân tử không khí trong phòng A chuyển 
động chậm hơn. Chẳng hạn, khi một phân tử nhanh chui qua lỗ, theo chiều từ A sang B, thì con quỷ 
cho qua, nhưng khi một phân tử chậm hơn mức trung bình muốn đi qua giống như vậy, thì con quỷ đập 
nó trở vào phòng A. Hỏi như vậy có làm giảm tổng entropy của hai phòng không? 

� Không. Con quỷ cần phải ăn uống, và chúng ta có xem cơ thể nó là một động cơ nhiệt nhỏ. Sự trao 
đổi chất của nó kém hiệu quả hơn một động cơ Carnot, nên nó sẽ đi đến tăng entropy chứ không giảm 
entropy. 

 Nhưng quan sát như thế này đưa đến giả thuyết sau đây, gọi là định luật thứ hai của 
nhiệt động lực học. 

Entropy của một hệ kín luôn luôn tăng, hay ít nhất là vẫn không đổi, 0S∆ ≥ . 

 Ở đây, lập luận của tôi cho phát biểu này dường như kém sức thuyết phục, vì có quá 
nhiều thứ để làm với những thực tế mù mờ về động cơ nhiệt. Một lời giải thích cơ bản và 
thỏa mãn hơn cho sự tăng liên tục entropy do Ludwig Boltzmann thu được, và bạn có thể tìm 
hiểu về các ý tưởng của Boltzmann từ quyển Simple Nature của tôi, quyển này các bạn có thể 
tải miễn phí. Nói ngắn gọn thì Boltzmann đã nhận ra rằng entropy là số đo của sự ngẫu nhiên 
ở cấp độ phân tử, và ngẫu nhiên thì không thể tự phát chuyển sang có tổ chức được. 

 Để nhấn mạnh bản chất cơ bản và phổ quát của định luật thứ hai, sau đây là một số thí 
dụ. 

Ví dụ 19. Entropy và sự tiến hòa 

Một lập luận được ưa chuộng của nhiều nhà sáng tạo không tin vào học thuyết tiến hóa là sự tiến hóa 
sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học: cái chết và sự phân hủy của một vật sống giải 
phóng ra nhiệt (như khi một đống phân gia súc nóng lên) và làm giảm phần năng lượng thu được để 
thực hiện công có ích, còn quá trình ngược lại, sự xuất hiện sự sống từ vật chất không sống, sẽ đòi hỏi 
sự suy giảm entropy. Lập luận của họ là không hoàn chỉnh, vì định luật hai chỉ áp dụng cho các hệ kín, 
và trái đất thì không phải là một hệ kín. Trái đất liên tục nhận thêm năng lượng từ mặt trời. 

Ví dụ 20. Cái chết nhiệt của vũ trụ 

Các nhà triết học thời Victoria nhận ra rằng các vật sống có entropy thấp, như đã trình bày trong ví dụ 
19, và đã mất rất nhiều thời gian lo ngại về một cái chết nhiệt của vũ trụ: cuối cùng thì vũ trụ sẽ trở 
thành một món súp ảm đạm, có entropy cao, không còn có sự sống hay bất kì loại chuyển động có tổ 
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chức nào nữa. May thay (?), ngày nay chúng ta biết còn có nhiều thứ khác sẽ làm cho vũ trụ không còn 
thích hợp cho sự sống trước cả khi entropy của nó đạt giá trị cực đại nữa. Sự sống trên trái đất, chẳng 
hạn, sẽ kết thúc khi mặt trời tiến hóa thành một sao kềnh đỏ và làm bay hơi hết hành tinh của chúng ta. 

Ví dụ 21. Bức xạ Hawking 

Bất kì quá trình nào có thể phân hủy nhiệt (hay biến nó thành hư vô chứ không phải công cơ học) sẽ 
dẫn đến sự giảm entropy. Các lỗ đen là những ngôi sao siêu trọng có lực hấp dẫn mạnh đến mức chẳng 
có gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra khỏi chúng một khi nó ở vào trong một ranh giới gọi là chân trời 
sự cố. Người ta thường quan sát thấy các lỗ đen hút khí nóng vào bên trong chúng. Điều này có dẫn 
đến sự giảm entropy của vũ trụ không? Tất nhiên, người ta có thể cho rằng entropy vẫn ở đâu đó bên 
trong lỗ đen, nhưng việc có thể “giấu” entropy ở đó tương đương việc có thể phân hủy entropy. 

Nhà vật lí Steven Hawking đã băn khoăn trước câu hỏi này, và cuối cùng ông nhận ra rằng mặc dù vật 
chất thật sự đi vào trong lỗ đen bị mất vĩnh viễn, nhưng lỗ đen sẽ từ từ mất năng lượng ở dạng ánh 
sáng phát ra ở ngay bên ngoài chân trời sự cố. Ánh sáng này đưa entropy ban đầu trở lại với vũ trụ 
mênh mông. 
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Bài tập 
 1. (a) Chứng minh rằng dưới điều kiện áp suất và nhiệt độ chuẩn, thể tích của một 
mẫu khí lí tưởng chỉ phụ thuộc số lượng phân tử chứa trong nó. 

 (b) Một mol được định nghĩa là 6,0.1023 nguyên tử. Hãy tìm thể tích của một mol khí 
lí tưởng, theo đơn vị lít, ở điều kiện nhiệt độ và áp suất chuẩn (0oC và 101 kPa). 

 2. Một chất khí chứa trong một bình trụ giãn nở thể tích thêm V∆ , đẩy piston đi lên. 
Chứng minh rằng công do chất khí thực hiện trên piston là W p V∆ = ∆ . 

 3. (a) Một nguyên tử helium gồm 2 proton, 2 electron và 2 neutron. Hãy tìm khối 
lượng của một nguyên tử helium. 

 (b) Tìm số lượng nguyên tử trong 1 kg helium. 

 (c) Khí helium là khí đơn nguyên tử. Hãy tìm lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ 
của 1 kg helium lên 1oC. (Đây gọi là nhiệt dung riêng đẳng tích của helium) 

 4. Tủ lạnh, máy điều hòa không khí, và máy bơm nhiệt là những động cơ nhiệt chạy 
ngược. Bạn đưa vào một công cơ học, và hiệu ứng lấy nhiệt ra khỏi nguồn lạnh và đổ nhiệt 
sang nguồn nóng: QL + W = QH. Như đối với động cơ nhiệt đã trình bày ở phần trước, hiệu 
suất được định nghĩa là phần năng lượng truyền mà bạn muốn có (QL đối với tủ lạnh hoặc 
máy điều hòa không khí, QH đối với bơm nhiệt) chia cho phần năng lượng truyền mà bạn 
phải trả (W). 

 Hiệu suất không có đơn vị, nhưng hiệu suất của máy điều hòa không khí thường được 
cho theo một hạn EER (hay một phiên bản phức tạp hơn định luật SEER). EER được định 
nghĩa là QL/W, nhưng được biểu diễn theo đơn vị ‘dã man’ là Btu/watt-giờ. Một hạng EER 
tiêu biểu cho một máy điều hòa không khí gia đình là khoảng 10 Btu/watt-giờ, tương ứng với 
hiệu năng khoảng bằng 3. Nhiệt độ tiêu chuẩn dùng cho kiểm tra hiệu năng của máy điều hòa 
không khí là 80oF (27oC) bên trong và 95oF (35oC) bên ngoài. 

 (a) Một động cơ Carnot chạy ngược dùng làm máy điều hòa không khí sẽ có hạng 
EER bằng bao nhiêu? 

 (b) Nếu bạn cho chạy một máy điều hòa không khí gia đình 3 kW, với hiệu năng bằng 
3, trong một giờ đồng hồ, thì ảnh hưởng lên tổng entropy của vũ trụ là bao nhiêu? Câu trả lời 
của bạn có phù hợp với định luật thứ hai của nhiệt động lực học không? 

 5. (a) Hãy ước tính áp suất tại tâm của Trái đất, giả sử nó có mật độ đồng đều. Sử 
dụng kĩ thuật của ví dụ 5 ở trang 119. Lưu ý g không phải là không đổi theo độ sâu – nó bằng 
Gmr/b3 đối với r, khoảng cách tính từ tâm Trái đất, nhỏ hơn b, bán kính của Trái đất1. Trình 
bày kết quả của bạn theo G, m và b. 

 (b) Chứng minh đáp số của bạn ở câu a có đơn vị phù hợp của áp suất. 

 

 
1 Định lí lớp vỏ cho chúng ta biết trường hấp dẫn tại r bằng như thể toàn bộ khối lượng có trong những độ sâu 
lớn hơn đều tập trung tại tâm của Trái đất. Vì thể tích tỉ lệ với lũy thừa ba của khoảng cách, nên điều này tạo ra 
tỉ lệ (r/b)3 khối lượng của Trái đất, cho nên trường có giá trị là (Gm/r2)(r/b)3 = Gmr/b3. 
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(c) Suy ra kết quả bằng số. 

(d) Biết rằng khí quyển của Trái đất là vào cỡ một phần nghìn chiều dày bán kính của 
Trái đất, và mật độ của đất đá lớn hơn mật độ của khí quyển tầng thấp vài nghìn lần, hãy 
kiểm tra đáp án của bạn có bậc độ lớn phù hợp. 

6. (a) Xác định tỉ số vận tốc thoát từ bề mặt trái đất và mặt trăng. 

(b) Nhiệt độ ban ngày trên mặt trăng là khoảng 130oC. Trong bầu khí quyển mặt trăng 
cực kì mỏng (gần như không tồn tại), hãy ước tính xem vận tốc tiêu biểu của một phân tử vào 
cỡ bao nhiêu so với phân tử cùng loại đó trong khí quyển địa cầu. Giả sử khí quyển của trái 
đất có nhiệt độ 0oC. 

(c) Giả sử bạn đi lên mặt trăng và thả ra một số chất khí fluorocarbon có công thức 
phân tử là CnF2n+2. Hãy ước tính xem phân tử fluorocarbon nhỏ nhất (n thấp nhất) có vận tốc 
tiêu biểu thấp hơn vận tốc của một phân tử N2 trên trái đất tính theo vận tốc thoát thấp hơn 
của mặt trăng là bao nhiêu. Mặt trăng không thể giữ được bầu khí quyển cấu thành từ những 
phân tử này. 

7. Đa số các nguyên tử trong vũ trụ tồn tại ở dạng khí không hợp thành nên bất kì 
ngôi sao hay thiên hà nào: đó là môi trường giữa các thiên hà (IGM). IGM gồm khoảng 10-5 
nguyên tử trên mỗi centimet khối, với nhiệt độ tiêu biểu khoảng 103 K. Trong chừng mực 
nào đó, đây là mật độ và nhiệt độ của vũ trụ (không tính đến ánh sáng và những hạt kì lạ gọi 
là “vật chất tối”). Hãy tính áp suất của vũ trụ (hay nói thận trọng hơn, áp suất điển hình do 
IGM gây ra). 

8. Một mẫu khí chứa trong một bình hàn kín. Chất khí ấy gồm các phân tử, sau đó 
chúng tách ra làm hai qua một số quá trình như chiếu ánh sáng tử ngoại, hay cho truyền một 
tia lửa điện qua chất khí. Chất khí trở lại cân bằng nhiệt với căn phòng xung quanh. Hỏi áp 
suất của nó lúc này so sánh như thế nào với áp suất của nó trước khi bị phân tách? 

9. Hình bên dưới là một thí nghiệm do Otto von Guericke thực hiện dưới thời Hoàng 
đế Ferdinand III, trong đó hai đội ngựa đã không thể nào tách ra một cặp bán cầu trong đó 
không khí đã bị hút ra. (a) Đối tượng này gây ra lực giữ các bán cầu lại với nhau? (b) Các 
bán cầu ấy hiện nằm tại một bảo tàng ở Berlin, và có đường kính 65 cm. Hỏi lực giữ chúng 
lại với nhau bằng bao nhiêu? [Gợi ý: Câu trả lời cũng sẽ tương tự nếu như chúng là các bình 
trụ hay các bánh đĩa thay vì các bán cầu] 
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10. Ngay cả khi nằm yên, cơ thể con người vẫn cần thực hiện một lượng công cơ học 
để giữ cho trái tim đập nhịp. Đại lượng này khó xác định và đo với độ chính xác cao, và còn 
tùy thuộc vào từng người và mức độ hoạt động của người ấy, nhưng nó được ước tính 
khoảng từ 1 đến 5 watt. Giả sử chúng ta xem cơ thể người chẳng gì hơn là một cái máy bơm. 
Một người nằm trên giường cả ngày cần khoảng 1000 kcal/ngày giá trị thực phẩm để tiếp tục 
sống. (a) Hãy ước tính hiệu suất nhiệt động lực học của người đó như một máy bơm, và (b) 
so sánh với hiệu suất tối đa có thể có bởi các định luật của nhiệt động lực học cho một động 
cơ nhiệt hoạt động trong sự chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể 37oC và nhiệt độ xung quanh 
22oC. (c) Giải thích câu trả lời của bạn. 
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Phụ lục 1. Thí nghiệm mômen lực 

 

Thiết bị: 

• Thước có đục lỗ 

• Lực kế lò xo (mỗi nhóm hai cái) 

 

Trong khi một người giữ cái bút chì tạo nên trục quay cho cái thước, những thành viên khác 
của nhóm kéo lò xo ra và đọc các giá trị. Trong mỗi trường hợp, tính mômen toàn phần tác 
dụng lên thước và tìm xem nó có bằng không hay không trong chừng mực chính xác của thiết 
bị thí nghiệm. 
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Phụ lục 2 

Gợi ý và lời giải cho các câu hỏi và bài tập 

Câu hỏi tự kiểm tra ở chương 1 

☺ Trang 9. (1) Một cây súng đồ chơi có gắn lò xo có thể làm cho viên đạn bay ra, cho nên lò 
xo có khả năng dự trữ năng lượng và sau đó biến đổi nó thành động năng. (2) Lượng năng 
lượng dự trữ trong lò xo liên hệ với độ nén của lò xo, cái có thể đo được bằng một cái thước. 

Câu hỏi tự kiểm tra ở chương 2 

☺ Trang 27. Cả hai quả bóng xuất phát từ cùng một độ cao và kết thúc tại cùng một độ cao, 
nên chúng có ∆y bằng nhau. Điều này ngụ ý rằng chúng cùng mất một lượng thế năng như 
nhau, nên chúng phải thu thêm phần động năng như nhau. 

Câu hỏi tự kiểm tra ở chương 3 

☺ Trang 33. Công được định nghĩa là phần năng lượng truyền, nên giống như năng lượng, nó 
là một vô hướng, với đơn vị joule. 

☺ Trang 37. Hễ khi nào năng lượng truyền ra khỏi lò xo, thì có cùng lượng năng lượng như 
thế truyền sang cho quả cầu, và ngược lại. Khi lò xo nén lại, quả cầu thực hiện công dương 
lên lò xo (cấp cho nó động năng và truyền năng lượng sang lò xo dưới dạng thế năng), và khi 
nó thôi ném thì quả cầu thực hiện công âm (nhận lấy năng lượng). 

☺ Trang 39. (a) Không. Gói hàng đang chuyển động ở vận tốc không đổi, cho nên động năng 
của nó vẫn như cũ. Không xảy ra sự truyền năng lượng nào. (b) Không. Lực hướng lên trên 
do lưng ngựa tác dụng lên kiện hàng vuông góc với hướng chuyển động, nên cosθ = 0, và 
không có công nào được thực hiện. 

☺ Trang 40. (a) Chỉ trong trường hợp (a), chúng ta có thể dùng Fd để tính công. Trong 
trường hợp (b) và (c), lực đang thay đổi khi khoảng cách thay đổi. 

Câu hỏi tự kiểm tra ở chương 4 

☺ Trang 96. 1, 2 và 4 đều có cùng dấu, vì chúng đều đang cố làm xoắn cái cờ-lê theo chiều 
kim đồng hồ. Dấu của mômen quay 3 ngược với dấu của các mômen kia. Độ lớn của mômen 
quay 3 là lớn nhất, vì nó có r lớn, vì lực hầu như đều vuông góc với cái cờ-lê. Mômen quay 1 
và 2 bằng nhau vì chúng có cùng các giá trị r và F⊥. Mômen quay 4 là nhỏ nhất, do r của nó 
nhỏ nhất. 

Câu hỏi tự kiểm tra ở chương A 

☺ Trang 118. Các chất rắn có thể tác dụng lực cắt. Một vật rắn có thể ở trạng thái cân bằng 
trong đó các lực cắt triệt tiêu lực do áp suất không bằng nhau ở các phía của khối chất. 
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Đáp án cho các bài tập chọn lọc 
Chương 1 

Bài 7. Lực là sự tương tác giữa hai vật, cho nên khi viên đạn ở trong không khí, không có lực 
nào tác dụng. Chỉ có một lực trong khi viên đạn tiếp xúc với quyển sách. Có năng lượng 
trong toàn bộ thời gian, và tổng năng lượng không thay đổi. Viên đạn có một ít động năng, và 
truyền một phần động năng sang quyển sách dưới dạng nhiệt, âm thanh, và năng lượng cần 
thiết để xuyên một cái lỗ qua quyển sách. 

Bài 8. (a) Năng lượng dự trữ trong xăng đang biến đổi thành nhiệt thông qua sự nóng lên do 
ma sát, và còn có khả năng biến đổi thành âm thanh và năng lượng của sóng nước. Lưu ý là 
động năng của chân vịt và con tàu không thay đổi, nên chúng không có liên quan trong sự 

truyền năng lượng này. (b) Tốc độ con tàu sẽ tăng thêm 3 2  lần, hay chừng 26%. 

Bài 9. Chúng có không có khối lượng và vận tốc thật sự để đưa vào phương trình, nhưng 
không sao cả. Chúng ta chỉ việc lí giải theo tỉ số và tỉ lệ. Động năng tỉ lệ với khối lượng và 
bình phương vận tốc, nên động năng của B bằng 

(13,4 J) (3,77) / (2,34)2 = 9,23 J 

Bài 11. Nhiệt độ phòng là khoảng 200C. Phần năng lượng thật sự chuyển thành nhiệt trong 
nước là 

 

Đại thể chừng một nửa năng lượng đã bị hao phí. Năng lượng hao phí có thể tồn tại ở vài 
dạng: sự nóng lên của cái tách, sự nóng lên của lò, hay sự rò rỉ vi sóng ra khỏi lò. 

 

Chương 2 

Bài 5.   Etp,i = Etp,f 

  PEi + nhiệti = PEf + KEf + nhiệtf 

  21

2 i fmv PE PE= −  + nhiệti – nhiệtf 

             = - ∆PE - ∆nhiệt 

 

Bài 7. Đặt θ là góc mà anh ta hợp với ống trụ. Sự bảo toàn năng lượng cho ta 

 Etp,i = Etp,f 

 PEi = PEf + KEf  

 Đặt PE = 0 tại đỉnh, nên 
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 ( ) 21
0 os -1

2
mgr c mvθ= +  

 Trong khi anh ta vẫn tiếp xúc với ống trụ, thì thành phần gia tốc hướng tâm của anh ta 
là 

 
2

r

v
a

r
=  

và đưa vào sử dụng phương trình trước, ta tìm được 

( )2 1 osra g c θ= −  

 Có hai lực tác dụng lên anh ta, lực pháp tuyến của ống trụ, và lực hấp dẫn của trái đất 
hướng xuống. Tại thời điểm anh ta mất tiếp xúc với ống trụ, lực pháp tuyến bằng không, nên 
thành phần hướng tâm, osmgc θ , của lực hấp dẫn phải bằng mar. 

 ( )os 2 1 osmgc mg cθ θ= −  

 Nơi anh ta văng ra là ( )1 osr c θ− , bằng r/3 tại thời điểm này. 

Bài 9. (a) Ví dụ: Khi một đứa trẻ leo lên ở bên này tấm ván bập bênh, còn đứa trẻ ở phía bên 
kia thì hạ xuống. (b) Ví dụ: Một quả bóng hồ bơi chạm trúng một quả bóng khác, và truyền 
sang một phần động năng. 

Bài 11. Giả sử con sông sâu 1 m, rộng 100 m, và chảy ở tốc độ 10 m/s, và thác nước cao 100 
m. Trong 1 giây, thể tích nước chảy qua thác là 103 m3, với khối lượng 106 kg. Thế năng giải 
phóng trong 1 giây là (106 kg) (g) (100 m) = 109 J, nên công suất là 109 W. Một hộ gia đình 
điển hình có 10 trăm watt bật tại một thời điểm bất kì, nên tiêu thụ trung bình khoảng 103 
watt. Nhà máy trên có thể cấp điện cho khoảng một triệu hộ gia đình sử dụng. 

 

Chương 3 

Bài 18. Không. Công mô tả phần năng lượng được truyền bởi một số quá trình. Nó không 
phải là một tính chất có thể đo được của một hệ. 

 

Chương 4 

Bài 8. Gọi m là khối lượng của quả cầu nhỏ và M = 2,3m là khối lượng của quả cầu to. Toàn 
bộ những gì chúng ta phải làm là tìm hướng của vec-tơ động lượng toàn phần trước va chạm, 
vì vec-tơ động lượng toàn phần vẫn không đổi sau va chạm. Biết hai thành phần của vec-tơ 
động lượng là px = mv và py = Mv, hướng của vec-tơ động lượng là tan-1 (py/px) = 23

o ngược 
chiều kim đồng hồ tính từ hướng chuyển động ban đầu của quả cầu to. 

Bài 11. Động lượng là vec-tơ. Tổng động lượng của các phân tử luôn luôn bằng không, vì 
động lượng theo những hướng khác nhau triệt tiêu nhau khi lấy trung bình. Sự làm lạnh làm 
biến đổi động lượng từng phân tử cá lẻ, nhưng không làm thay đổi tổng động lượng. 

Bài 14. Do bảo toàn động lượng, tổng động lượng của các mảnh sau khi nổ bằng với động 
lượng của pháo hoa trước khi nổ. Tuy nhiên, không có định luật bảo toàn động năng, mà chỉ 
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có định luật bảo toàn năng lượng. Năng lượng hóa học trong thuốc pháo biến đổi thành nhiệt 
và động năng khi nó nổ. Toàn bộ những gì chúng ta có thể nói về động năng của các mảnh là 
tổng động năng của chúng là lớn hơn lúc trước khi nổ. 

Bài 15. (a) Hạt i có vận tốc vi ở trong hệ quy chiếu khối tâm, và có vận tốc vi + u trong hệ 
quy chiếu mới. Tổng động năng là 

1

1

2
m (v1 + u)

2 + … 

Trong đó “…” là lấy tổng tiếp tục cho tất cả các hạt. Viết lại biểu thức này theo tích vec-tơ 
chấm, ta có 

1

1

2
m (v1 + u) .  (v1 + u) + … = 1

1

2
m (v1.v1 + 2u.v1 + u.u) + … 

Khi chúng ta cộng hết các số hạng giống số hạng thứ nhất, ta được Kcm. Cộng hết các số hạng 
giống số hạng thứ ba, ta được M |u|2 /2. Các số hạng giống số hạng thứ hai triệt tiêu nhau: 

m1u.v1 +… = u. (m1v1 + …) 

trong đó tổng trong ngoặc bằng tổng động lượng trong hệ quy chiếu khối tâm, nó bằng không 
theo định nghĩa. 

 (b) Thay đổi hệ quy chiếu không làm thay đổi khoảng cách giữa các hạt, nên thế năng 
không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hệ quy chiếu. Giả sử trong một hệ quy chiếu cho trước, 
hệ 1, năng lượng được bảo toàn trong một số quá trình: năng lượng lúc đầu và lúc sau cộng 
lại bằng nhau. Trước tiên, hãy đổi sang hệ quy chiếu khối tâm. Thế năng không bị ảnh hưởng 
bởi phép biến đổi, và tổng động năng giảm đi một lượng M |u1|

2 /2, trong đó u1 là vận tốc của 
hệ quy chiếu 1 so với khối tâm. Trừ đi cùng một lượng không đổi như nhau đối với năng 
lượng ban đầu và năng lượng cuối cùng, thì chúng vẫn bằng nhau. Giờ ta biến đổi sang hệ 
quy chiếu 2. Một lần nữa, kết quả chỉ là làm thay đổi năng lượng ban đầu và năng lượng sau 
cùng bằng cách cộng thêm một lượng không đổi. 

Bài 16. Một định luật bảo toàn là có tính chất cộng: nó nói rằng khi bạn cộng gộp một thứ 
nhất định, thì tổng luôn luôn giữ không đổi. Funkosity sẽ vi phạm tính chất cộng được của 
các định luật bảo toàn, vì một khối lượng 2 kg có nhiều funkosity gấp đôi một cặp khối lượng 
1 kg chuyển động ở cùng tốc độ. 

 

Chương 5 

Bài 20. Những cái kìm không chuyển động, nên xung lượng góc của chúng vẫn không đổi 
bằng không, và mômen toàn phần tác dụng lên chúng phải bằng không. Không chỉ vậy, mà 
mỗi nửa cái kìm phải có tổng mômen lực bằng không tác dụng lên nó. Điều này cho chúng ta 
biết rằng độ lớn của mômen quay tại đầu này phải bằng độ lớn của mômen quay tại đầu kia. 
Khoảng cách từ trục đến đai ốc là khoảng 2,5 cm, và khoảng cách từ trục đến chính giữa bàn 
tay và các ngón tay là 8 cm. Góc tác dụng gần bằng 90o nên chúng ta có thể xem chúng là 
90o, bỏ qua tính gần đúng của những ước định và phép đo khác. Kết quả là (300 N) (2,5 cm) 
= (F) (8 cm), hay F = 90 N. 
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Bài 28. Đế của thanh rắn đang chuyển động trong một vòng tròn tương đối so với tâm của 
thanh, với tốc độ v = πb/T, và gia tốc v2/ (b/2) = (π2/8) g. Gia tốc này ban đầu hướng lên, và 
có độ lớn lớn hơn g, nên để của thanh sẽ được nâng bật lên và không bị trượt. Chúng ta có 
thể e ngại đế của thanh sẽ tiếp xúc trở lại với sàn nhà trước khi cái thành hoàn toàn nằm yên 
trên mặt sau của nó. Đây là câu hỏi có thể giải bằng đồ thị, hoặc xem xét như trên hình m. 
Mấu chốt ở đây là hai phần của gia tốc đều độc lập với m và b, nên kết quả trên là tổng quát, 
và thật sự đáp ứng để kiểm tra đồ thị trong một thí dụ đơn giản. Trong thực hành, điều này 
cho chúng ta biết mức độ khó khăn của việc tiến hành thao tác. Vì π2/8 = 1,23 không lớn hơn 
đơn vị nhiều lắm, nên một cái đẩy thật sự yếu (1,231/2 = 1,11) sẽ gây ra sự thay đổi định 
lượng khá rõ ràng ở kết quả. Dễ dàng quan sát thấy điều này nếu bạn thử làm vài lần với một 
cái bút chì. 

 

Chương A 

Bài 10. (a) ∼ 2 – 10%. (b) 5%. 
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