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PHẦN I : CƠ HỌC 

Chƣơng I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

 

Bài 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ 

I. Chuyển động cơ – Chất điểm 

1. Chuyển động cơ 

  Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác 

theo thời gian. 

2. Chất điểm 

  Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những 

khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là chất điểm. 

  Khi một vật được coi là chất điểm thì khối lượng của vật coi như tập trung tại 

chất điểm đó. 

3. Quỹ đạo 

  Quỹ đạo của chuyển động là đường mà chất điểm chuyển động vạch ra trong 

không gian. 

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian. 

1. Vật làm mốc và thước đo 

  Để xác định chính xác vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều 

dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc 

đến vật. 

2. Hệ toạ độ 

a) Hệ toạ độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng): 

Toạ độ của vật ở vị trí M : x = OM  

 

 

 

 

b) Hệ toạ độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong 

trong một mặt phẳng):   

Toạ độ của vật ở vị trí M : 

x = xOM  

y = yOM  

 

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động . 

1. Mốc thời gian và đồng hồ. 
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  Để xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động ta phải 

chọn mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc 

đồng hồ. 

2. Thời điểm và thời gian. 

  Vật chuyển động đến từng vị trí trên quỹ đạo vào những thời điểm nhất định 

còn vật đi từ vị trí này đến vị trí khác trong những khoảng thời gian nhất định. 

IV. Hệ qui chiếu. 

Một hệ qui chiếu gồm : 

+ Một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc. 

+ Một mốc thời gian và một đồng hồ 

 

 

Bài 2  : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 

I. Chuyển động thẳng đều 

1. Tốc độ trung bình. 

t

s
vtb   

  Với : s = x2 – x1 ; t = t2 – t1  

2. Chuyển động thẳng đều. 

  Là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau 

trên mọi quãng đường. 

3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều. 

s = vtbt = vt 

  Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời 

gian chuyển động t. 

II. Phƣơng trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển 

động thẳng đều. 

1. Phương trình chuyển động. 

x = xo + s = xo + vt 

Trong đó:  s là quãng đường đi 

        v  là vận tốc của vật hay tốc độ 

       t  là thời gian chuyển động 

       0x  là tọa độ ban đầu lúc 0t   

        x  là tọa độ ở thời điểm t  

2. Đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều. 

   a) Bảng 

t(h) 0    1    2    3    4    5    6 

x(km) 5   15  25  35  45  55  65 

   

b) Đồ thị 
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Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Xác định vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển 

động thẳng đều. Xác định vận tốc trung bình.  
Cách giải: 

- Sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t  

-Công thức tính vận tốc trung bình. 1 2

1 2

...

...

n
tb

n

S S SS
v

t t t t

  
 

  
 

Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h, 3h 

sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc  tốc trung bình của xe trong 

suốt thời gian chuyển động. 

Hướng dẫn giải: 

Quãng đường đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 120 km 

Quãng đường đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 120 km 

1 2

1 2

48 /tb

S S
v km h

t t


 


 

Bài 2: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1=12km/h và 

nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 =20km/h. Tính tốc độ trung bình 

trên cả đoạn đường. 

Hướng dẫn giải: 

Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: 1
1

1 2.12 24

S S S
t

v
    

Thời gian đi nửa đoạn đường cuối: 2
2

2 2.20 40

S S S
t

v
    

Tốc độ trung bình: 
1 2

15.
15 /tb

S S
v km h

t t S
  


 

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B. Đầu chặng ô tô đi ¼ tổng thời gian với v = 

50km/h. Giữa chặng ô tô đi  ½ thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng ô tô đi  ¼  

tổng thời gian với v = 20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô? 
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Hướng dẫn giải: 

Quãng đường đi đầu chặng: 
1 1. 12,5

4

t
S v t   

Quãng đường chặng giữa: 
2 2. 20

2

t
S v t   

Quãng đường đi chặng cuối: 
1 1. 5

4

t
S v t   

Vận tốc trung bình: 

1 2 3 12,5 20 5
37,5 /tb

S S S t t t
v km h

t t

   
    

Bài 4: Một nguời đi xe máy từ A tới B cách 45km. Trong nửa thời gian đầu đi 

với vận tốc v1, nửa thời gian sau đi với v2  =  2/3 v1. Xác định v1, v2  biết sau 

1h30 phút nguời đó đến B. 

Hướng dẫn giải: 

S1 + S2 = 45 

 1 1 1 2

1,5 2 1,5
. . 45 10,4 / 6,9 /

2 3 2
v v v km h v km h        

Bài 5: Một ôtô đi trên con đường bằng phẳng với v = 60 km/h, sau đó lên dốc 

3 phút với v = 40km/h. Coi ôtô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ôtô 

đã đi trong cả giai đoạn. 

Hướng dẫn giải: 

1 1 1. 5S v t km  ; 2 2 2. 2S v t km   

S = S1 + S2 = 7km 

Bài 6: Một ôtô đi trên quãng đường AB với v = 54km/h. Nếu tăng vận tốc 

thêm 6km/h thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và 

thòi gian dự định để đi quãng đường đó. 

Hướng dẫn giải: 

S1 = v1.t1 = 54t1;  S2 = v2.t2 = 60(t1 – 0,5) = 60t1 - 30 

S1 = S2   t1 = 5h 

  S = v1.t1 = 270km. 

Bài 7: Một ôtô đi trên quãng đường AB với v = 54km/h. Nếu giảm vận tốc đi 

9km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự định 45 phút. Tính quãng đường AB và thời 

gian dự tính để đi quãng đường đó. 

Hướng dẫn giải: 

S1 = 54t1 ; S2  = 45 ( t1 + ¾ ) 

S1 = S2 

 54t1 = 45 ( t1 + ¾ ) 

 t1 = 3,75h  
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Bài 8 : Hai xe cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Nếu chúng đi ngược 

chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng 

chiều thì cứ sau 20 phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi 

xe. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe. 

Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 40 1 2 40
2

v v
               (1) 

Nếu đi cùng chiêu thì S1 – S2 = (v1 – v2 )t = 8 1 2 8
3

v v
           (2) 

Giải (1) (2) v1 = 52km/h ; v2 = 28km/h 

  S = 202,5km 

Bài 9: Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5giờ sáng và tới 

B lúc 7giờ 30 phút, AB = 150km. 

a/ Tính vận tốc của xe. 

b/ Tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A với v = 50km/h. Hỏi xe tới A lúc mấy 

giờ. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Thời gian lúc đi: t = 7h30
’
 – 5h = 2,5h 

60 /
S

v km h
t

   

Thời điểm người đó lúc bắt đầu về: t = 7h30
’
 + 45

’
 = 8h15

’
 

3
S

t h
v

   

Xe tới A lúc: t = 8h15
’
 + 3h = 11h15’ 

Bài 10: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 2400m. Nửa quãng đường 

đầu, xe đi với v1, nửa quãng đường sau đi với v2 = ½ v1. Xác định v1, v2 sao 

cho sau 10 phút xe tới B. 

Hướng dẫn giải: 

S1 = v1.t  
1

1

1 12.

S S
t

v v
                2

2
12 12.
2

S S S
t

vv v
     

t1 + t2 = 600    v1 = 6m/s ; v2 = 3m/s 

Bài 11: Một ôtô chuyển động trên đoạn đường MN. Trong ½ quãng đường 

đầu đi với v = 40km/h. Trong ½ quãng đường còn lại đi trong ½ thời gian đầu 

với v = 75km/h và trong ½ thời gian cuối đi với v = 45km/h. Tính vận tốc 

trung bình trên đoạn MN. 

Hướng dẫn giải: 
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S1 = v1.t1 = 40t1 1
80

S
t   

S2 = S3 + S4 = 1 1 60
75( ) 45( ) 60

2 2 80

t t t t S
t

 
    

S = S1 + S2 =
2

S
+ 

60
60

80

S
t    1,25S = 60t  S = 48.t

 48tb

S
V km

t
    

Bài 12: Một ôtô chạy trên đoạn đường thẳng từ A đến B phải mất khoảng thời 

gian t. Tốc độ của ôtô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h. 

Trong nửa khoảng thời gian cuối là 40km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả 

đoạn AB. 

Hướng dẫn giải: 

Trong nửa thời gian đầu: S1 = v1.t = 30t 

Trong nửa thời gian cuối: S2 = v2.t = 20t 

1 2

1 2

50 /tb

S SS
v km h

t t t


  


 

Bài 13: Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính 

vận tốc của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h. 

Hướng dẫn giải: 

S1 = v1.t1
1

1

1 75

S S
t

v
    

S2 = v2.t3
2

2

2 2

2

3.

S S
t

v v
    

1 2

2 2 2

20 /

225 60 300 18,18 /

tb

S S
v km h

t t t

v v v km h

  


    

 

Bài 14: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn 

đường đầu đi với v = 12km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo với v = 8km/h và 1/3 

đoạn đường cuối cùng đi với v = 6km/h. Tính vtb trên cả đoạn AB. 

Hướng dẫn giải: 

Trong 1/3 đoạn đường đầu: S1 = v1.t1
1

1

1 13.

S S
t

v v
    

Tương tự: 2
2

2 23.

S S
t

v v
    ; 3

3

3 33.

S S
t

v v
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t = t1 + t2 + t3 = 

13.

S

v
+ 

23.

S

v
+ 

33.

S

v
8 /tb

S
v km h

t
    

Bài 15: Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 

chuyển động thẳng đều với v1 = 12km/h trong 2km đầu tiên; giai đoạn 2 

chuyển động với v2 = 20km/h trong 30 phút; giai đoạn 3 chuyển động trên 

4km trong 10 phút. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường. 

Hướng dẫn giải: 

1
1

1

1

6

S
t

v
   ;        S2 = v2. t2 = 10km  ;    S = S1 + S2 + S3 = 16km 

t  = t1 + t2 + t3 = 5/6 giờ.     19,2 /tb

S
v km h

t
    

Dạng 2: Viết phương trình chuyển động thẳng đều  
Cách giải: 

 
 

Bài 1: Trên đường thẳng AB, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ A đến B với v = 

40km/h. Xe thứ 2 từ B đi cùng chiều với v = 30km/h. Biết AB cách nhau 

20km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát. 
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Chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động với hai xe. 

xA = x0 + vA.t =   40t  ; xB = x0 + vB.t =  20 + 30t. 

Bài 2: Lúc 7 giờ, một người ở A chuyển động thẳng đều với v = 36km/h đuổi 

theo người ở B đang chuyển động với v = 5m/s. Biết AB = 18km. Viết phương 

trình chuyển động của 2 người. Lúc mấy giờ và ở đâu 2 người đuổi kịp nhau. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc 7 giờ. 

Ptcđ có dạng: xA = 36t  ;  xB = x0 + vB.t = 18 + 18t 

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2  

 t = 1h. xA = xB = 36km 

Vậy hai xe gặp nhau cách góc toạ độ 36km và vào lúc 8 giờ 

Bài 3: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với 

vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo một người đi xe đạp chuyển động với 

v = 5m/s đã đi được 12km kể từ A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại vị trí A, gốc thời gian lúc xe máy chuyển động. 

Ptcđ có dạng: xm = 36t                  xĐ = 12 + 18t 

Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ 

 t = 2/3 phút   Hai xe gặp nhau lúc 6 giờ 40 phút 

Bài 4: Hai ôtô xuất phát cùng một lúc, xe 1 xuất phát từ A chạy về B, xe 2 

xuất phát từ B cùng chiều xe 1, AB = 20km. Vận tốc xe 1 là 50km/h, xe B là 

30km/h. Hỏi sau bao lâu xe 1 gặp xe 2. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại vị trí tại A, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát. 

Ptcđ có dạng: x1 = 50t                x2 = 20 + 30t 

Khi hai xe đuổi kịp nhau: x1 = x2 

 t = 1h  

Bài 5: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với v 

= 36km/h đi về B. Cùng lúc một người đi xe đạp chuyển động với vkđ  xuất 

phát từ B đến A. Khoảng cách AB = 108km. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ. 

Tìm vận tốc của xe đạp. 

Hướng dẫn giải: 

Gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát, gốc toạ độ tại A. 

Hai xe xuất phát từ lúc 6giờ và gặp nhau lúc 8 giờ  t = 2h 

Ptcđ có dạng: xm = 36t = 72                 xĐ = 108 - 2v2 

Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ 

v2 = 18km/h 

Bài 6: Lúc 7 giờ sáng một ôtô khởi hành từ A chuyển động với vkđ = 54km/h 

để đuổi  theo một người đi xe đạp chuyển động với vkđ = 5,5 m/s đã đi được 

cách 18km. Hỏi 2 xe đuổi kịp nhau lúc mấy giờ. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ ở vị trí A, gốc thời gian lúc ôtô xuất phát. 
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Chọn gốc thời gian lúc 7 giờ. 

Ptcđ có dạng: x1 = 54t                                 x2 = 18 + 19,8.t 

Khi 2 xe duổi kịp nhau: x1 = x2 

 54t = 18 + 19,8.t 

  t  =  0,52 h = 31phút 

Vậy hai xe gặp nhau lúc 7 giờ 31 phút.            

Bài 7: Lúc 5 giờ hai xe ôtô xuất phát đồng thời từ 2 địa điểm A và B cách 

nhau 240km và chuyển động ngược chiều nhau. Hai xe gặp nhau lúc 7 giờ. 

Biết vận tốc xe xuất phát từ A là 15m/s. Chọn trục Ox trùng với AB, gốc toạ 

độ tại A. 

a/ Tính vận tốc của xe B. 

b/ Lập phương trình chuyển động của 2 xe. 

c/ Xác định toạ độ lúc 2 xe gặp nhau. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường xe A đi: S1 = v1.t  =108km 

Do hai xe ch/động ngược chiều S2 = 132 km là quãng đường xe ở B đi. 

v2 = 2S

t
= 66km/h 

b/ ptcđ có dạng: 

x1 = 54t ;  x2 = 240 – 66t 

c/ Khi hai xe gặp nhau: x1 = 54.4  = 108km 

Bài 8: Lúc 8 giờ sáng, xe 1 khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với v 

= 10m/s. Nửa giờ sau, xe 2 chuyển động thẳng đều từ B đến A và gặp nhau lúc 

9 giờ 30 phút. Biết AB = 72km. 

a/ Tìm vận tốc của xe 2. 

b/ Lúc 2 xe cách nhau 13,5km là mấy giờ. 

Hướng dẫn giải: 

a/ chạn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc xe 1 khởi hành. 

x1 = 36t ;  x2 = 72 – v2 ( t – 0,5 ) 

Khi hai xe gặp nhau t = 1,5 giờ 

x1 = x2 

 36t = 72 – v2 ( t – 0,5 ) v2 = 18km/h 

b/ Khi hai xe cách nhau 13,5km 

x2 – x1 = 13,5  t = 1,25h tức là lúc 9h25
’
 

x1 – x2 = 13,5  t = 1,75h tức là lúc 9h45
’
 

Bài 9: Lúc 8 giờ sáng, một ôtô khởi hành từ A đến B với vkđ = 40km/h. Ở thời 

điểm đó 1 xe đạp khời hành từ B đến A với v2 = 5m/s. Coi AB là thẳng và dài 

95km. 

a/ Tìm thời điểm 2 xe gặp nhau. 

b/ Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km. 
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Hướng dẫn giải: 

a/ Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương từ A đến B. 

Gốc thời gian lúc 8h. 

Ptcđ có dạng: x1 = 40t ;  x2 = 95 – 18t 

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 t = 1,64h = 1h38
’
 

Thời điểm gặp nhau là 9h38
’
 và cách A: x1 = 40.1,64 = 65,6km 

Bài 10: Một xe khách chạy với v = 95km/h phía sau một xe tải đang chạy với 

v = 75km/h. Nếu xe khách cách xe tải 110m thì sau bao lâu nó sẽ bắt kịp xe 

tải? Khi đó xe tải phải chạy một quãng đường bao xa. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại vị trí xe khách chạy 

Ptcđ có dạng: x1 = 95t ;           x2 = 0,11  + 75t  

Khi hai xe gặp nhau: x 1 = x2 

  t = 5,5.10
-3

 

S2 = v2.t = 0,4125km 

Bài 11: Lúc 14h, một ôtô khởi hành từ Huế đến Đà Nẵng với vkđ = 50km/h. 

Cùng lúc đó, xe tải đi từ Đà Nẵng đến Huế với vkđ = 60km/h, biết khoảng cách 

từ Huế đến Đà Nẵng là 110km. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại  Huế, gốc thời gian lúc 14h. 

Ptcđ: x1 = 50t 

         x2 = 110 – 60t 

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2  t = 1h 

Vậy hai xe gặp nhau lúc 15 giờ 

Bài 12: Hai ôtô cùng lúc khởi hành ngược chiều từ 2 điểm A, B cách nhau 

120km. Xe chạy từ A với v = 60km/h, xe chạy từ B với v = 40km/h. 

a/ Lập phương trình chuyển động của 2 xe, chọn gốc thời gian lúc 2 xe khởi 

hành, gốc toạ độ A, chiều dương từ A đến B. 

b/ Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau. 

c/ Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau khi khởi hành được 1 giờ. 

d/ Nếu xe đi từ A khởi hành trễ hơn xe đi từ B nửa giờ, thì sau bao lâu chúng 

gặp nhau. 

Hướng dẫn giải:   a/ ptcđ có dạng: x1 = 60t ;         x2 = 120 – 40t                   

b/ Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 1,2t h   

Toạ độ khi gặp nhau: x1 = 60. 1,2 = 72km 

c/ Khi khởi hành được 1 giờ 

x1 = 60km ;  x2 = 80km 

1 2 20x x x km     

d/ Nếu xe A xuất phát trễ hơn nửa giờ. Ptcđ: x1 = 60 (t – 0,5 ); x2 = 120 – 40t 

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2   t = 1,5h 



[Type text] 

 

Bài 13: Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về B cách A 630m với v = 

13m/s. Cùng lúc đó, một vật khác chuyển động đều từ B đến A. Sau 35 giây 2 

vật gặp nhau. Tính vận tốc của vật thứ 2 và vị trí 2 vật gặp nhau. 

Hướng dẫn giải:  Chọn gốc toạ độ tại vị trí A, chiều dương là chiều chuyển 

động từ A đến B. 

Ptcđ có dạng: 

x1 = 13.t = 455m     x2 = 630 – 35v2 

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 

 455 = 630 – 35v2      v2 = 5m/s 

Vị trí hai vật gặp nhau cách A 455m 

Bài 14: Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 340m, chuyển động cùng chiều 

hướng từ A đến B. Vật từ A có v1, vật từ B có v2 = ½ v1. Biết rằng sau 136 

giây thì 2 vật gặp nhau. Tính vận tốc mỗi vật. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại A 

x1 = v1t = 136v1 

x2 = 340 + 68v1 

Khi hai vật gặp nhau: x1 = x2   v1 = 5m/s             v2 = 2,5m/s 

Bài 15: Xe máy đi từ A đến B mất 4 giờ, xe thứ 2 đi từ B đến A mất 3 giờ. 

Nếu 2 xe khởi hành cùng một lúc từ A và B để đến gần nhau thì sau 1,5 giờ 2 

xe cách nhau 15km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu.  

Hướng dẫn giải: 

Vận tốc xe A, B 

vA = ¼ S                      vB = 
3

S
     vA = ¾ vB 

Chọn gốc toạ độ tại vị trí A, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát. 

Ptcđ có dạng: x1 = ¾ vB.t ;              x2 = 3.vB – vB.t 

Sau 1,5 giờ: 

x = 1 2x x = 15m  vB = 40km/h          S = 3.vB = 120km. 
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Dạng 3: Đồ thị của chuyển động thẳng đều.  
Cách giải: 

 
 

Bài 1: Một nguời đi xe đạp từ A và một nguời đi bộ từ B cùng lúc và cùng 

theo huớng AB. Nguời đi xe đạp đi với vận tốc v =12km/h, nguời đi bộ đi với 

v = 5 km/h. AB = 14km. 

a.Họ gặp nhau khi nào, ở đâu? 

b.Vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian  theo hai cách chọn A làm gốc và chọn B làm 

gốc 

Hướng dẫn giải: 

a/ Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương là chiều chuyển động của xe. 

Ptcđ có dạng: x1 = x0 + v1.t = 12.t ;           x2 = x0 + v2.t =  

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 

 12.t  = 14 + 5t      t = 2 h 

Toạ độ khi gặp nhau: x1 = 12. 2 = 24km 

b/ Vẽ đồ thị: 

Lập bảng giá trị ( x, t ) và vẽ đồ thị 

Bài 2: Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 20km 

trên một đường thẳng đi qua B, chuyển động cùng chiều theo hướng A đến B. 

Vận tốc của ôtô xuất phát từ A với v = 60km/h, vận tốc của xe xuất phát từ B 

với v = 40km/h. 

a/ Viết phương trình chuyển động. 

b/ Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian của 2 xe trên cùng hệ trục.  

c/ Dựa vào đồ thị để xác định vị trí và thời điểm mà 2 xe đuổi kịp nhau. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát 

ptcđ có dạng: x1 = 60t                            x2 = 20 + 40t 

b/ Bảng ( x, t ) 



[Type text] 

 

t (h) 0 1 2 

x1 (km) 0 60 120 

x2 (km) 20 60 100 

Đồ thị: 

c/ Dựa vào đồ thị ta thấy 2 xe gặp nhau ở vị trí cách A 60km và thời điểm mà 

hai xe gặp nhau 1h.. 

Bài 3: Cho đồ thị như hình vẽ. Dựa vào đồ thị. 

a/ Tính vận tốc của xe.                                                            120 

b/ Lập phương trình chuyển động của xe.                                      -- 

c/ Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau.  80 

  Hướng dẫn giải: 

                                                                                                 40 

                                                                                                       0         2         4        6 

a/ Vận tốc xe 1: v1 = 1 40 /
S

km h
t
  

Vận tốc xe 2: v2 = 2 20 /
S

km h
t
  

b/ ptcđ có dạng: 

x1 = 40t ;  x2 = 120 – 20t 

c/ Khi hai xe gặp nhau: 

    x1 = x2 

 40t = 120 – 20t 

 t = 2h 

Vị trí gặp nhau cách O: x1 = 80km 

Bài 3 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 

I. Vận tôc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 

1. Độ lớn của vận tốc tức thời. 

 Trong khoảng thời gian rất ngắn t, kể từ lúc ở M vật dời được một đoạn 

đường s rất ngắn thì đại lượng: v =
t

s




 là độ lớn vận tốc tức thời của vật tại 

M. 

  Đơn vị vận tốc là m/s 

2. Véc tơ vận tốc tức thời. 

Vectơ vận tốc tức thời v  tại một điểm trong chuyển động thẳng có: 

+ Gốc nằm trên vật chuyển động khi qua điểm đó 

+ Hướng trùng với hướng chuyển động 
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+ Độ dài biểu diễn độ lớn vận tốc theo một tỉ xích nào đó và được tính 

bằng:
s

v
t





 

Với  s là quãng đường đi rất nhỏ tính từ điểm cần tính vận tốc tức thời 

  t  là khoảng thời gian rất ngắn để đi đoạn s  

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều 

- Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một 

đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian. 

- Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một 

đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và thẳng chậm dần đều. 

1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và thẳng chậm dần đều. 

a) Khái niệm gia tốc. 

a =
t

v




= hằng số 

  Với : v = v – vo ; t = t – to 

  Đơn vị gia tốc là m/s
2
. 

     b) Véc tơ gia tốc. 

t

v

tt

vv
a

o

o















 

- Chiều của vectơ gia tốc a  trong chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn 

cùng chiều với các vectơ vận tốc 

- Chiều của vectơ gia tốc a  trong chuyển động thẳng chậm dần đều luôn 

ngược chiều với các vectơ vận tốc 

2. Vận tốc, quãng đường đi, phương trình chuyển động của chuyển động 

thẳng nhanh dần đề và thẳng chậm dần đều: 

- Công thức vận tốc: 0v v at   

- Công thức tính quãng đường đi: 
2

0

1

2
s v t at   

- Phương trình chuyển động:
2

0 0

1

2
x x v t at    

- Công thức liên hệ giữa a, v và s của chuyển động thẳng biến đổi đều: 

 v
2
 – vo

2
 = 2as 

Trong đó:  0v  là vận tốc ban đầu 

            v  là vận tốc ở thời điểm t 

a là gia tốc của chuyển động 

t là thời gian chuyển động 



[Type text] 

 

0x là tọa độ ban đầu 

x  là tọa độ ở thời điểm t 

  Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì : 

  * 
0 0v   và a > 0 với chuyển động thẳng nhanh dần đều 

  * 
0 0v   và a < 0 với chuyển động thẳng chậm dần đều. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi trong chuyển 

động thẳng biến đổi đều. 
Cách giải: Sử dụng các công thức sau 

- Công thức cộng vận tốc: 0v v
a

t


  

- Công thức vận tốc: v = v0 + at 

- S = v0.t + ½ at
2
 

- Công thức độc lập thời gian: v
2
 – v0

2
 = 2.a.S 

Trong đó: a > 0 nếu CĐNDĐ; a < 0 nếu CĐCDĐ 

Bài 1: Một đoàn tàu đang chuyển động với v0 = 72km/h thìhãm phanh chuyển 

động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 54km/h. 

a/ Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì tàu đạt v = 36km/h và sau bao lâu thì 

dừng hẳn. 

b/ Tính quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu, gốc thời gian lúc bắt đầu 

hãm phanh. 

a/  

21 0 2 0
2 0 2 20,5 / ; . 20

v v v v
a m s v v a t t s

t a

 
       


 

Khi dừng lại hẳn: v3 = 0 

v3 = v0 + at3  
3 0

3 40
v v

t s
a


    

b/ 

2 2
2 2 3 0
3 0 2. . 400

2.

v v
v v a S S m

a


      

Bài 2: Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong 

thời gian đó xe chạy được 120m. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh 

và gia tốc của xe. 

Hướng dẫn giải: 

V = v0 + at   v0 = -20a.  (1) 

S = v0t + ½ at
2
 (2) 
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Từ (1) (2) a = -0,6m/s
2
, v0 = 12m/s 

Bài 3: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi hết 1km thứ 

nhất thì v1 = 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi hết 2km. 

Hướng dẫn giải: 

v
2
 – v0

2
 = 2.a.S  a = 0,05m/s

2
 

Vận tốc sau: v1
2
 – v0

2
 = 2.a.S

’
  

  v1 = 10 2 m/s 

Bài 4: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn thẳng qua điểm A với v = 

20m/s, a = 2m/s
2
. Tại B cách A 100m. Tìm vận tốc của xe. 

Hướng dẫn giải: 

S = v0t + ½ at
2
  100 = 20t + t

2
   t = 4,14s ( nhận ) hoặc t = -24s ( loại ) 

V = v0 + at      v = 28m/s 

Bài 5: Một chiếc canô chạy với v = 16m/s, a = 2m/s
2
 cho đến khi đạt được v = 

24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết canô bắt đầu tăng 

vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường canô đã chạy. 

Hướng dẫn giải: 

v = v0 + at1   24 = 16 + 2.t1  t1 = 4s là thời gian tăng tốc độ. 

Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t – t1 = 6s 

Quãng đường đi được khi tăng tốc độ: S1  = v0t1 + ½ at1
2
 = 80m 

Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn: 

S2 = v01t2 + ½ at2
2
  = 72m 

  S = S1 + S2 = 152m 

Bài 6: Một xe chuyển động nhanh dần đều đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 

khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia 

tốc. 

Hướng dẫn giải: 

S1  = v01t1 + ½ at1
2
  4.v01 + 8a = 24 (1) 

S2 = v02t2 + ½ at2
2
   4.v01 + 8a = 64 (2) 

Mà v02 = v1 = v01 + at2 (3) 

Giải (1), (2), (3) ta được : v01 = 1m/s,  a = 2,5m/s
2
 

Bài 7: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với v0 = 10,8km/h. Trong 

giây thứ 6 xe đi được quãng đường 14m. 

a/ Tính gia tốc của xe. 

b/ Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường đi trong 5s đầu: S5 = v0t5 + ½ at5
2
 

Quãng đường đi trong 6s:S6 = v0t6 + ½ at6
2
 

Quãng đường đi trong giây thứ 6: 

 S = S6  - S5 = 14   a = 2m/s
2
 

b/ S20 = v0t20 + ½ at20
2
 = 460m 



[Type text] 

 

Bài 8: Một xe chở hàng chuyển động chậm dần đều với v0 = 25m/s, a = - 

2m/s
2
. 

a/ Tính vận tốc khi nó đi thêm được 100m. 

b/ Quãng đường lớn nhất mà xe có thể đi được. 

Hướng dẫn giải: 

a/ v
2
 – v0

2
 = 2.a.S

2

02. .v a S v    = 15m/s 

b/ v
2
 – v0

2
 = 2.a.S ( v = 0) 
2 2

0v –  v
156,3

2.
S m

a
    

Bài 9: Một xe máy đang đi với v = 50,4km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà 

trước mắt cách xe 24,5m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. 

a/ Tính gia tốc 

b/ Tính thời gian giảm phanh. 

Hướng dẫn giải: 

a/ v
2
 – v0

2
 = 2.s.S 

2 2
20v –  v

4 /
2.

a m s
S

     

b/ 0 0 3,5
v v v v

a t s
t a

 
     

Bài 10: Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng với v0 = 0, a 

= 0,5m/s
2
. 

a/ Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/s 

b/ Biết vận tốc khi chạm đất 3,2m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi 

chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/ v1 = 2,5m/s: 1 0 1 0 5
v v v v

a t s
t a

 
     

b/ v2 = 3,2m/s: v
2
 – v0

2
 = 2.a.S 

2 2

2 0v –  v
10,24

2.
S m

a
     

v2 = v0 + at2 
2 0

2 6,4
v v

t s
a


    

Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong 

n giây cuối. 
Cách giải: 

* Quãng đường vật đi trong giây thứ n. 

- Tính quãng đường vật đi trong n giây: S1 = v0.n + ½ a.n
2
 

- Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: S2 = v0.( n- 1) + ½ a.(n – 1 )
2
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- Tính quãng đường vật đi trong giây thứ n: S  = S1 – S2 

* Quãng đường vật đi trong n giây cuối. 

- Tính quãng đường vật đi trong t giây: S1 = v0.t + ½ a.t
2
 

- Tính quãng đường vật đi trong (t – n) giây: S2 = v0.( t - n) + ½ a.(t – n )
2
 

- Tính quãng đường vật đi trong n giây cuối : S  = S1 – S2 

Bài 1: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với v0 = 10,8km/h. Trong 

giây thứ 6 xe đi được quãng đường 14m. 

a/ Tính gia tốc của xe. 

b/ Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường đi trong 5s đầu: S5 = v0t5 + ½ at5
2
 

Quãng đường đi trong 6s:S6 = v0t6 + ½ at6
2
 

Quãng đường đi trong giây thứ 6: 

 S = S6  - S5 = 14   a = 2m/s
2
 

b/ S20 = v0t20 + ½ at20
2
 = 460m 

Bài 2: Một xe chuyển động nhanh dần đều với v = 18km/h. Trong giây thứ 5 

xe đi được 5,45m. 

a/ Tính gia tốc của xe. 

b/ Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường đi trong 5s đầu: S5 = v0t5 + ½ at5
2
 = 25 + 12,5a 

Quãng đường đi trong 4s:S4 = v0t4 + ½ at4
2
 = 20 + 8a 

Quãng đường đi trong giây thứ 5: 

 S = S5  - S4 = 5,45  a = 0,1 m/s
2
 

b/  Quãng đường đi trong 10s đầu: S10 = v0t10 + ½ at10
2
 = 55m 

Quãng đường đi trong 9s: S9 = v0t9 + ½ at9
2
 = 49,05m 

Quãng đường đi trong giây thứ 10: 

 S = S10  - S9 = 5,45 

Bài 3: Một vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với a = 4m/s
2
. Quãng 

đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Quãng đường vật đi được trong 10s: S10 = v0t10 + ½ at10
2
 = 200m 

Quãng đường vật đi được trong 8s đầu: S8 = v0t8 + ½ at8
2
 = 128m 

Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S10 – S8 = 72m 

Bài 4: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được 

quãng đường S mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối. 

Hướng dẫn giải: 

S  = v0t + ½ at
2
 = 4,5a 

Thời gian vật đi trong 1/9 quãng đường đầu. 

S
’
  = v0t

’
 + ½ at

’2
 = 0,5a.t

’ 

 1/9 S = 0,5a.t
’
   t

’
 = 1s 

Thời gian vật đi trong 8/9 quãng đường cuối: t
”
 = t – t

’
 = 2s 
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Dạng 3: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều. 

Cách giải: 

- Chọn góc toạ độ, chọn gốc thời gian và chiều dương cho chuyển động. 

- Phương trình chuyển động có dạng: x = x0 + v0.t + ½ at
2
 

Bài 1: Một đoạn dốc thẳng dài 130m, Nam và Sơn đều đi xe đạp và khởi hành 

cùng 1 lúc ở 2 đầu đoạn dốc. Nam đi lên dốc với v = 18km/h chuyển động 

chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s
2
. Sơn đi xuống dốc với v = 5,4 

km/h và chuyển động chậm dần đều với a = -20cm/s
2
 

a/ Viết phương trình chuyển động. 

b/ Tính thời gian khi gặp nhau 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc toạ độ tại đỉnh dốc, chiều dương từ đỉnh đến chân dốc 

Ptcđ: của Sơn: x1 = 1,5t + 0,1.t
2
 

               Nam: x2 = 130 – 5t + 0,1t
2
 

b/ Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2   

  t = 20s 

Bài 2: Phương trình cơ bản của 1 vật chuyển động: x = 6t
2
 – 18t + 12 cm/s. 

Hãy xác định. 

a/ Vận tốc của vật, gia tốc của chuyển động và cho biết tính chất của chuyển 

động. 

b/ Vận tốc của vật ở thời điểm t = 2s. 

c/ Toạ độ của vật khi nó có v = 36cm/s. 

Hướng dẫn giải: 

a/ x = 6t
2
 – 18t + 12 = x0 + v0t + ½ at

2
 

a = 12cm/s
2
, v = -18cm/s vật chuyển động chậm dần đều. 

b/ Ở t = 2s phương trình vận tốc: v = v0 + at = 6cm/s 

c/ 4,5
v

t s
a


     x = 6t

2
 – 18t + 12 = 525cm

 

Bài 3: Cho phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có 

dạng x = 10 + 4t -0,5t
2
. Vận tốc của chuyển động sau 2s là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 

x = 10 + 4t  - 0,5t
2
 = x0 + v0t + ½ at

2
 

v0 = 4m/s  ; a= -1m/s
2
 

pt vận tốc: v = v0 + at = 4 – t 

với t = 2s v = 2m/s 
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Bài 4 : SỰ RƠI TỰ DO  

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do. 

1. Sự rơi của các vật trong không khí. 

 Các vật rơi trong không khí xảy ra nhanh chậm khác nhau là do lực cản của 

không khí tác dụng vào chúng khác nhau. 

2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do). 

- Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như 

nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do. 

 Định nghĩa : 

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật. 

1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do. 

+ Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây 

dọi). 

+ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. 

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

2. Các công thức của chuyển động rơi tự do không có vận tốc đầu: 

  v = g,t  ; S= 
2

2

1
gt  ; v

2
 = 2gS 

2. Gia tốc rơi tự do. 

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do 

với cùng một gia tốc g. 

+ Ở những nơi khác nhau, gia tốc rơi tự do sẽ khác nhau :  

- Ở địa cực g lớn nhất : g = 9,8324m/s
2
. 

- Ở xích đạo g nhỏ nhất : g = 9,7872m/s
2
 

+ Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8m/s
2
 hoặc  

g = 10m/s
2
. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc 

trong rơi tự do 
 Cách giải: Sử dụng các công thức 

- Công thức tính quãng đường: S = ½ gt
2
 

-     Công thức vận tốc: v = g.t 
Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất, g = 10m/s

2
. 

a/ Tính thời gian để vật rơi đến đất. 

b/ Tính vận tốc lúc vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/ 
21 2.

. 2
2

S
S g t t s

g
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b/ v = gt = 20 m/s 

Bài 2: Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi vừa chạm đất có v = 70m/s, 

g = 10m/s
2
 

a/ Xác định quãng đường rơi của vật. 

b/ Tính thời gian rơi của vật. 

Hướng dẫn giải: 

a/ v
2
 – v0

2
 = 2.g.S 

2 2

2 0v –  v
245

2.
S m

a
    

b/ v = gt     t = 7s 

Bài 3: Từ độ cao 120m người ta thả một vật thẳng đứng xuống với v = 10m/s, 

g = 10m/s
2
. 

a/ Sau bao lâu vật chạm đất. 

b/ Tính vận tốc của vật lúc vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/ S = v0t + ½ gt
2
  100 = 20t + t

2
   t = 4s ( nhận ) hoặc t = -6s ( loại ) 

b/ v = v0 + gt = 50 m/s 

Bài 4: Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả 

hòn đá đó từ h
’
 = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

h = ½ gt
2
 

2.
1

h
t

g
    

h
’
 = ½ gt1 

2
 

'

1

2. 2.4
2

h h
t s

g g
     

Bài 5: Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 30m/s. Hỏi vật được thả 

rơi từ độ cao nào? g = 9,8m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

v = v0 + gt  t = 3,06s 

Quãng đường vật rơi: h = S = ½ gt
2
 = 45,9m 

Bài 6: Người ta thả một vật rơi tự do, sau 4s vật chạm đất, g = 10m/s
2
. Xác 

định. 

a/Tính độ cao lúc thả vật. 

b/ Vận tốc khi chạm đất. 

c/ Độ cao của vật sau khi thả được 2s. 

Hướng dẫn giải: 

a/ h = S = ½ gt
2
 = 80m 

b/ v = v0 + gt = 40 m/s 

c/ Quãng đường vật rơi 2s đầu tiên: S1 = ½ gt1
2
 = 20m 

Độ cao của vật sau khi thả 2s: h = S2 = S – S1 = 60m 
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Bài 7: Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 30m/s, g = 10m/s
2
. 

a/ Tìm độ cao thả vật. 

b/ Vận tốc vật khi rơi được 20m. 

c/ Độ cao của vật sau khi đi được 2s. 

Hướng dẫn giải: 

a/ h = S = ½ gt
2
 = 45m 

v = v0 + gt  t = 3s 

b/ Thời gian vật rơi 20m đầu tiên:S
’
 = ½ gt

’ 2
  t

’
  = 2s 

v
’
 = v0 + gt

’
 = 20m/s 

c/ Khi đi được 2s: h
’
 = S – S

’
 = 25m 

Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối, và 

trong giây thứ n.  
Cách giải: 

* Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong n giây cuối. 

- Quãng đường vật đi trong t giây: S1 = ½ g.t
2
 

- Quãng đường vật đi trong ( t – n ) giây: S2 = ½ g.(t-n)
2
 

- Quãng đường vật đi trong n giây cuối: S = S1 – S2 

* Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong giây thứ n. 

- Quãng đường vật đi trong n giây: S1 = ½ g.n
2
 

- Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: S2 = ½ g.(n-1)
2
 

- Quãng đường vật đi được trong giây thứ n: S = S1 – S2 
Bài 1: Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. 

a/ Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất và thời gian của vật từ lúc rơi tới lúc chạm 

đất. 

b/ Tính quãng đường vật rơi được trong 0,5s đầu tiên và 0,5s cuối cùng, g = 

10m/s
2
 

Hướng dẫn giải: 

a/ Vận tốc: 
21 2.

. 4
2

S
S g t t s

g
      v =  gt = 40m/s 

b/ Trong 0,5s đầu tiên: t1 = 0,5s 

v1 = gt1 = 5m/s   2

1 1

1
. 1,25

2
S g t m   

Quãng đường vật đi trong 3,5s đầu: S2 = ½ g.t2
2
 = 61,25m 

Quãng đường đi trong 0,5s cuối cùng: S
’
 = S – S1 = 18,75m 

Bài 2: Một vật rơi tự do tại một địa điểm có g = 10m/s
2
. Tính  

a/ Quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên. 

b/ Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường vật rơi trong 5s đầu: S5 = ½ gt5
2
 = 125m 

Quãng đường vật rơi trong 4s đầu: S4  = ½ gt4
2
 = 80m 
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b/ Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5: S = S5 – S4 = 45m 

Bài 3: Trong 3s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi tự do được quãng đường 

345m. Tính thời gian rơi và độ cao của vật lúc thả, g = 9,8m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

Gọi t là thời gian vật rơi. 

Quãng đường vật rơi trong t giây: S = ½ gt
2
 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 3 ) giây đầu tiên: S1 = ½ g (t – 3)
2
  

Quãng đường vật rơi trong 3 giây cuối: S
’
 = S – S1  

½ gt
2
 - ½ g (t – 3)

2
  

 t = 13,2s 

Độ cao lúc thả vật: St = 854m 

Bài 4: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết rằng trong 2s cuối cùng vật rơi được 

quãng đường bằng quãng đường đi trong 5s đầu tiên, g = 10m/s
2
. 

a/ Tìm độ cao lúc thả vật và thời gian vật rơi. 

b/ Tìm vận tốc cuả vật lúc vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/Chọn chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, gốc thời 

gian lúc vật rơi. 

Gọi t là thời gian vật rơi. 

Quãng đường vật rơi trong t giây: S = ½ gt
2
 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 2) giây: S1 = ½ g(t-2)
2

 

Quãng đường vật rơi trong 5s: S5 = ½ gt5
2
 

Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối: S2 = S – S1 = S5 

½ gt
2
 - ½ g(t-2)

2
 =  ½ gt5

2  t = 7,25s 

Độ cao lúc thả vật: S = ½ gt
2
 = 252,81m 

b/ Vận tốc lúc vừa chạm đất: v = gt = 72,5m/s 

Bài 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 50m, g = 10m/s
2
. Tính  

a/ Thời gian vật rơi 1m đầu tiên. 

b/ Thời gian vật rơi được 1m cuối cùng. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Thời gian vật rơi 1m đầu tiên: S1 = ½ gt1
2
  t1 = 0,45s 

b/ Thời gian vật rơi đến mặt đất: S = ½ gt
2
   t = 3, 16s 

Thời gian vật rơi 49m đầu tiên: S2 = ½ gt2
2
   t2 = 3,13s 

Thời gian vật rơi 1m cuối cùng: t
’
  = t – t2 = 0,03s 

Bài 6: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu, g = 10m/s
2
. 

a/ Tính đoạn đường vật đi được trong giây thứ 7. 

b/ Trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m. Xác định thời gian rơi của vật. 

c/ Tính thời gian cần thiết để vật rơi 45m cuối cùng 

Hướng dẫn giải: 

a/ Quãng đường đi trong 6s đầu: S1 = ½ gt1
2
 = 180m 
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Quãng đường vật đi trong 7s đầu: S2 = ½ gt2
2
 = 245m 

Quãng đường đi trong giây thứ 7: S
’
 = S1 – S2 = 65m 

b/ Gọi t là thời gian rơi. 

Quãng đường vật rơi trong thời gian t: S = ½ gt
2
 

Quãng đường vật rơi trong ( t – 7 ) giây đầu: S3 = ½ g(t-7)
2
 

Quãng đường vật rơi trong 7 giây cuối: S
” 
 = S – S3 = 385 

½ gt
2
 - ½ g(t-7)

2
 = 385  t = 9s 

c/ Quãng đường vật rơi trong 9s: S = ½ gt
2
 = 405m 

Quãng đường vật rơi trong 360m đầu tiên: S4 = ½ gt4
2
  t4 = 8,5s 

Thời gian vật rơi trong 45m cuối: t5 = t – t4 = 0,5s 

Bài 7: Một vật rơi tự do trong 10 s. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là 

bao nhiêu?, lấy g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

Quãng đường vật rơi trong 10s: S1 = ½ gt1
2
 = 500m 

Quãng đường vật rơi trong 8s đầu: S2 = ½ gt2
2
 = 320m 

Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng: S = S1 – S2 = 180m 

Bài 8: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 

10m/s.  

a. Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất.  

b. Tính thời gian vật rơi 10m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước 

khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/ 
2.

3
S

t s
g

   

v = g.t = 30m/s 

b/ S1 = 10m 1
1

2.
2( )

S
t s

g
    

Thời gian vật rơi 35m đầu tiên: 2
2

2.
7( )

S
t s

g
   

Thời gian vật rơi 10m cuối cùng: t3 = t – t2 = 0,35 (s) 

Bài 9: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Lấy g = 

10m/s
2
. Tính: 

a. Thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất và tốc độ của vật khi chạm 

đất 

b. Quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và quãng đường vật rơi trong 

2s cuối cùng trước khi chạm đất 

Hướng dẫn giải: 
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a/ 
2.

4
S

t s
g

   

b/ Quãng đường rơi trong 2s đầu tiên: S
’
 = ½ g.t

’2
 = 20m 

Quãng đường vật rơi trong 2s cuối: S  = S – S
’
 = 60m 

Bài 10: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt 

đất. Cho g =10m/s
2
. Tốc độ của vật khi chạm đất là 30m/s.  

a. Tính độ cao h, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất. 

b. Tính quãng đường vật rơi trong hai giây đầu và trong giây thứ hai. 

Hướng dẫn giải: 

a/ 3
v

t s
g

   

Độ cao lúc thả vật: S = ½ g.t
2
 = 45m 

b/ Quãng đường vật rơi trong 2s đầu: S
’
 = ½ g.t

’2
 = 20m 

Quãng đường vật rơi trong 1s đầu tiên: S
”
 = ½ g.t

”2
 = 5m 

Quãng đường vật rơi trong giâu thứ hai: S  = S
’
 – S

”
 = 15m 

Bài 11: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt 

đất. Cho g =10m/s
2
. Thời gian vật rơi là 4 giây. 

a. Tính độ cao h, tốc độ của vật khi vật chạm đất. 

b. Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a/ Độ cao lúc thả vật: S = ½ g.t
2
 = 80m 

Tốc độ của vật khi chạm đất: v = g.t = 40m/s 

b/ Quãng đường vật rơi trong 3s đầu: S1 = ½ g.t1
2
 = 45m 

Quãng đường vật rơi trong 1s cuối cùng: S  = S – S1 = 35m 

Bài 12: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt 

đất. Cho g =10m/s
2
. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 

0,2s. Tính độ cao h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

Quãng đường vật rơi: S = ½ g.t
2
 

Quãng đường đầu vật rơi: S1 = ½ g.(t - 0,2)
2
 

Quãng đường 10m cuối: S  = S – S1 

 10 = ½ g.t
2
 - ½ g.(t - 0,2)

2
 

 10 = 5t
2
 – 5t

2
 + 2t – 0,2  t = 5,1s 

Độ cao lúc thả vật: S = ½ g.t
2
 = 130,05m 

Vận tốc khi vừa chạm đất: v = g.t = 51m/s 

Bài 13:  Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g. 

Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5m và tốc độ của vật khi vừa 

chạm đất là 39,2m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật. 

Hướng dẫn giải: 
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Quãng đường vật rơi trong 3 giây: S1 = ½ g.t1
2
 = 4,5.g 

Quãng đường vật rơi trong 2s đầu: S2 = ½ g.t2
2
 = 2.g 

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3: S  = S1 – S2 

 24,5 = 4,5g  - 2.g  g = 9,8 m/s
2
 

4
v

t s
g

   

Độ cao lúc thả vật: S = ½ g.t
2
 = 78,4m 

Bài 14: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt 

đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s
2
. Quãng đường vật rơi trong nửa 

thời gian sau dài hơn quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 40m. Tính 

h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

Quãng đường vật rơi nửa thời gian đầu: S1 = ½ g.(t/2)
2

 =1/8 g.t
2
 

Quãng đường vật rơi nửa thời gian cuối S2 = 40 + S1 = 40 +1/8 g.t
2
 

Quãng đường vật rơi: S = S1 + S2  

½ g.t
2

  = 1/8 g.t
2
  + 40 +1/8 g.t

2
 

 5t
2
 = 2,5t

2
 +40  t = 4 

Độ cao lúc thả vật: S = ½ g.t
2
 = 80m 

Vận tốc khi chạm đất: v = g.t = 40m/s 

Dạng 3: Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi với cùng 

thời điểm khác nhau. 
Cách giải: 

- Chọn chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, 

gốc thời gian lúc bắt đầu rơi ( của vật rơi trước ) 

- PT chuyển động có dạng: y = y0 + ½ g (t – t0 )
2
 

Vật 1:  y1 = y01 + ½ g .t 
2
 

Vật 2:  y2 = y02 + ½ g (t – t0 )
2
 

Hai vật gặp nhau khi chúng có cùng toạ độ, y1 = y2  t  

Thay t vào y1 hoặc y2 để tìm vị trí gặp nhau. 
Bài 1: Từ tầng 9 của một tào nhà, Nam thả rơi viên bi A. Sau 1s, Hùng thả rơi 

viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Hai viên bi sẽ gặp nhau lúc nào ( Tính từ khi 

viên bi A rơi ), g = 9,8 m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng xúong gốc toạ độ tại vị trí 

thả, gốc thời gian lúc bi A rơi. 

Ptcđ có dạng: y1 = y01 + ½ gt
2
 = ½ gt

2
 

 y2 = y02 + ½ g(t - t0)
2
 = 10 + ½ g(t- 1)

2
 

Khi 2 viên bi gặp nhau: 

y1 = y2  

½ gt
2
 = 10 + ½ g(t- 1)

2
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 t = 1,5s 

Bài 2: Từ 1 đỉnh tháp cao 20m, người ta buông một vật. Sau 2s thì người ta lại 

buông vật thứ 2 ở tầng thấp hơn đỉnh tháp 5m. Chọn trục Oy thẳng đứng, gốc 

O ở đỉnh tháp, chiều  ( + ) hướng xuống, thời gian lúc vật 1 bắt đầu rơi, g = 

10m/s
2
 

a/ Lập phương trình chuyển động và phương trình vận tốc của 2 vật. 

b/ Hai vật có chạm đất cùng lúc không. 

c/ Vận tốc lúc chạm đất của mỗi vật là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

a/ ptcđ có dạng: y1 = ½ gt
2
 = 5t

2
 

                          v1 = gt = 10t 

vật 2: y2 = y0 + ½ g(t- t0)
2
 = 5 ( t

2
 – 4t +5 ) 

          v2 = g(t – 2) = 10 ( t -2 ) 

Thời điểm vật 1 chạm đất: y1 = 20m   t1 = 2s 

Thời điểm vật 2 chạm đất: y2 = 5 ( t
2
 – 4t +5 ) = 20 

  t2 = 3,73s ( nhận ) hoặc t2 = 0,27s < 2 ( loại) 

  t1     t2: 2 vật không chạm đất cùng lúc. 

c/ v1 = 10t1 = 20m/s 

    v2 = 10 ( t2 – 2 ) = 17,3 m/s 

Bài 3: Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B 

được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với v = 25m/s tới va chạm 

vào bi A. Chọn trục Oy thẳng đngứ, gốc O ở mặt đất, chiều dường hướng lên, 

gốc thời gian lúc 2 viên bi bắt đầu chuyển động, g = 10m/s
2
. Bỏ qua sức cản 

không khí. 

a/ Lập phương trình chuyển động của mỗi viên bi. 

b/ Tính thời điểm và tọa độ 2 viên bi gặp nhau. 

c/ Vận tốc mỗi viên bi khi gặp nhau. 

Hướng dẫn giải: 

a/  ptcđ có dạng: y1 = y0+ v0t+  ½ gt
2
 = 30 – ½ .10.t

2
 

vật 2: y2 = y0 +v0t + ½ gt
2
 = 25t – 5t

2
 

Khi gặp nhau: y1 = y2  

 30 – ½ .10.t
2
 = 25t – 5t

2
 

 t = 1,2s 

Vận tốc:  v1 = - gt = -12m/s 

               v2 = v0 -  gt = 13m/s 
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Bài 5 : CHUYỂN ĐỘNG TRÕN ĐỀU  

I. Định nghĩa. 

1. Chuyển động tròn. 

  Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn. 

2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn. 

  Tốc độ trung bình của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa 

độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó. 

vtb = 
t

s




 

3. Chuyển động tròn đều. 

  Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung 

bình trên mọi cung tròn là như nhau. 

II. Tốc độ dài và tốc độ góc. 

1. Tốc độ dài. 

v = 
t

s




 

  Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của vật có độ lớn không đổi. 

2. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. 



v  = 
t

s






 

  Véctơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với 

đường tròn quỹ đạo. 

  Trong chuyển động tròn đều véctơ vận tốc có phương luôn luôn thay đổi. 

3. Tần số góc, chu kì, tần số. 

  a) Tốc độ góc. 

  Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính 

quay quét được trong một đơn vị thời gian. 

t





  

  Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi. 

  Đơn vị tốc độ góc là rad/s. 

  b) Chu kì. 

  Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng. 

  Liên hệ giữa tốc độ góc và chu kì : 
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T = 


2
 

  Đơn vị chu kì là giây (s). 

  c) Tần số. 

  Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. 

  Liên hệ giữa chu kì và tần số : f = 
T

1
 

  Đơn vị tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc héc (Hz). 

  d) Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. 

v = r 

II. Gia tốc hƣớng tâm. 

1. Hướng của véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều. 

  Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có 

hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển 

động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. 

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm. 

aht = 
r

v 2

= r2  

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Vận dụng các công thức trong chuyển động tròn đều 
 Cách giải: 

- Công thức chu kì 
2.

T



  

- Công thức tần số: 
1

2.
f

T




   

- Công thức gia tốc hướng tâm:

2
2.ht

v
a r

r
   

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc: .v r  
Bài 1: Xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẳng đều với v = 36km/h. 

Biết bán kính của lốp bánh xe đạp là 32,5cm. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng 

tâm tại một điểm trên lốp bánh xe. 

Hướng dẫn giải: 

Vận tốc xe đạp cũng là tốc độ dài của một điểm trên lốp xe: v = 10 m/s 

Tốc độ góc: 30,77 /
v

rad s
R
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Gia tốc hướng tâm: 

2
2307,7 /

v
a m s

R
   

Bài 2: Một vật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính 15cm với tần số 

không đổi 5 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, tốc độ dài. 

Hướng dẫn giải: 

  = 2 f = 10  rad/s   ;          T = 
1

f
 = 0,2s   ;           v = r.  = 4,71 m/s 

Bài 3: Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R = 1m. Thời 

gian e quay hết 5 vòng là 5.10
-7

s. Hãy tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc 

hướng tâm của e. 

Hướng dẫn giải: 

7 72
1.10 2 .10 /

t
T s rad s

N T


        

7. 2 .10 /v r m s    
2

15 23,948.10 /ht

v
a m s

r
   

Bài 4: Một xe tải có bánh xe có đường kính 80cm, chuyển động đều. Tính chu 

kì, tần số, tốc độ góc của đầu van xe. 

Hướng dẫn giải: 

Vận tốc xe bằng tốc độ dài: v = 10m/s 

Tốc độ góc: 12,5 /
v

rad s
r

    

2 1
0,5 2T s f

T




     vòng/s 

Bài 5: Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 

300vòng/ phút. 

a/ Tính tốc độ góc, chu kì. 

b/ Tính tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10cm, g = 

10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

f = 300 vòng/ phút = 5 vòng/s 

a/   = 2 f = 10  rad/s 

T = 
1

f
 = 0,2s 

b/ v = r.  = 3,14 m/s  ;  

2
298,7 /ht

v
a m s

r
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Bài 6: Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R = 30cm đang quay tròn đều 

quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ dài, tốc độ 

góc của 2 điểm A, B nằm trên cùng 1 đường kính của đĩa. Biết điểm A nằm 

trên vành đĩa, điểm B nằm trên trung điểm giữa tâm O của vòng tròn và vành 

đĩa. 

Hướng dẫn giải: 

RA = 30cm RB = 15cm 

2
/ Brad s

T


      

vA = rA .  = 0,94 m/s   ;  vB =  rB .  = 0,47 m/s   

Bài 7: Một vệ tinh quay quanh Trái Đất tại độ cao 200km so với mặt đất. Ở độ 

cao đó g = 9,2m/s
2
. Hỏi tốc độ dài của vệ tinh là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 
2

7785,8 /ht

v
a g v m s

R h
   


 

Bài 8: Một vệ tinh nhân tạo có quỹ đạo là một đường tròn cách mặt đất  

400km, quay quanh Trái đất 1 vòng hết 90 phút. Gia tốc hướng tâm của vệ 

tinh là bao nhiêu, RTĐ = 6389km. 

Hướng dẫn giải: 

T = 90 phút = 5400s 

32
1,16.10 /rad s

T


    

 
22 ( )

9,13 /ht

R rv
a m s

r r R


  


 

Bài 9: Vệ tinh A của Việt Nam được phòng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008. Sau 

khi ổn định, vệ tinh chuyển động tròn đều với v = 2,21 km/h ở độ cao 

24000km so với mặt đất. Bán kính TĐ là 6389km. Tính tốc độ góc, chu kì, tần 

số của vệ tinh. 

Hướng dẫn giải: 

v = 2,21km/h = 0,61m/s 

r = R + h = 24689km = 24689.10
3
m 

  = v.r  = 15060290 rad/s 

Chu kì: 
2.

T



  = 4,17.10

-7
s 

Tần số: 
1

f
T

  = 2398135 vòng/s 
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Bài 10: Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu 

nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần. 

Hướng dẫn giải: 

 

2
2

2
2 ' '2

.

.
.

2 2

ht

ht
ht

v
a r

r

ar
a r






 

  

 

Bài 11: Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 2,5cm, kim phút dài 3cm. So 

sánh tốc độ góc, tốc độ dài của 2 đầu kim nói trên. 

Hướng dẫn giải: 

- Đối với kim giờ: 

4 2 4 62.
43200 1,45.10 / . 2,5.10 .1,45.10 3,4.10 /h h h

h

T s rad s v r m s
T


           

 

- Đối với kim phút: 

3 2 4 52.
3600 1,74.10 / . 3.10 .1,45.10 5,2.10 /ph ph ph

ph

T s rad s v r m s
T


          

 
4

3

1,45.10

1,74.10

h

ph








     12ph h   

6

5

3,4.10

5,2.10

h

ph

v

v




     vph = 14,4 vh   

Bài 12: Một bánh xe đạp có đường kính là 20cm, khi chuyển động có vận tốc 

góc là 12,56 rad/s. Vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 

. 0,2.12,56 2,512 /v r m s    

Bài 13: Một điểm nằm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục bánh xe 

30cm. Bánh xe quay đều với tốc độ 8vòng/s. Số vòng bánh xe quay để số chỉ 

trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy 1 số ứng với 1km và thời gian quay hết số 

vòng ấy là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

.2 1000 531S N r N    vòng 

531
66

8

N
T s

f
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Bài 6 : TÍNH TƢƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC 

CỘNG VẬN TỐC 
 

I. Tính tƣơng đối của chuyển động. 

1. Tính tương đối của quỹ đạo. 

   Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì 

khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối 

2. Tính tương đối của vận tốc. 

  Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác 

nhau. Vận tốc có tính tương đối 

II. Công thức cộng vận tốc. 

1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động. 

   Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ qui chiếu đứng yên. 

   Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động  gọi là hệ qui chiếu chuyển động. 

2. Công thức cộng vận tốc. 

- Công thức cộng vận tốc: 13 12 23v v v   

Trong đó: 

* 13v  vận tốc tuyệt đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên) 

* 12v  vận tốc tương đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển 

động) 

* 23v  vận tốc kéo theo ( vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ 

quy chiếu đứng yên) 

- Trường hợp 12v  cùng phương, cùng chiều 23v  

 Về độ lớn: 13 12 23v v v   

 Về hướng: 13v  cùng hướng với 12v  và 23v  

- Trường hợp 12v  cùng phương, ngược chiều 23v  

 Về độ lớn: 13 12 23v v v   
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 Về hướng: 
13v  cùng hướng với 

12v  khi 
12 23v v  

         
13v  cùng hướng với 

23v  khi 23 12v v  

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

 

Các dạng bài tập. 

Dạng 1: Xác định vận tốc tương đối, tuyệt đối, kéo theo. 
 Cách giải 

- Gọi  tên các đại lượng:  số 1: vật chuyển động 

                                            số 2: hệ quy chiếu chuyển động 

                                            số 3: hệ quy chiếu đứng yên 

- Xác định các đại lượng:  v13 ; v12 ; v23 

- Vận dụng công thức cộng vận tốc: 13 12 23v v v   

    Khi cùng chiều: v13 = v12 + v23 

     Khi ngược chiều: v13 = v12 – v23 

   Quãng đường: 
13

S
v

t
  

Bài 1: Hai xe máy của Nam và An cùng chuyển động trên đoạn đường cao tốc, 

thẳng với vận tốc vN = 45km/h, vA=  65km/h. Xác định vận tốc tương đối  (độ 

lớn và hướng ) của Nam so với An. 

a/ Hai xe chuyển động cùng chiều. 

b/ Hai xe chuyển động ngược chiều 

Hướng dẫn giải: 

Gọi v12  là vận tốc của Nam đối với An 

v13 là vận tốc của Nam đối với mặt đường 

v23 là vận tốc của An đối với mặt đường 

a/ Khi chuyển động cùng chiều: v13 = v12 + v23 v12 = -20km/h 

Hướng: 12v ngược lại với hướng chuyển động của 2 xe. 

Độ lớn: là 20km/h 

b/ Khi chuyển động ngược chiều: v13 = v12 - v23 v12 = 110km/h 

Hướng: 12v  theo hướng của xe Nam 

Độ lớn: là 110km/h 

Bài 2: Lúc trời không gió, một máy bay từ địa điểm M đến N theo 1 đường 

thẳng với v = 120km/s mất thời gian 2 giờ. Khi bay trở lại, gặp gió nên bay 

mất thời gian 2 giờ 20 phút. Xác định vận tốc gió đối với mặt đất. 

Hướng dẫn giải: 

Gọi số 1: máy bay  ;   số 2 là gió ;  số 3 là mặt đất 

Khi máy bay bay từ M đến N lúc không gío: v23 = 0 

v13 = 120m/s   v12 = 120m/s 
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Khi bay từ N đến M ngược gió 
13

S
v

t
  = 102,9m/s 

Mà v13
’
 = v12 – v23   v23 = v12 – v13 =  17,1 m/s 

Bài 3: Một canô đi xuôi dòng nước từ A đến B mất 4 giờ, còn nếu đi ngược 

dòng nước từ B đến A mất 5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 

4 km/h. Tính vận tốc của canô so với dòng nước và tính quãng đường AB. 

Hướng dẫn giải: 

Gọi v12 là vận tốc của canô so với dòng nước: SAB = v13.t1 = ( v12 + v23 ).4 

Khi đi ngược dòng: v13 = v12 – v23  

SAB = v13.t2 = ( v12 – v23 ).5 

Quãng đường không đổi: ( v12 + v23 ).4 = ( v12 – v23 ).5 v12 = 36km/h   

SAB = 160km 

Bài 4: Một chiếc thuyền chuyển động ngược chiều dòng nước với v = 7,5 

km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 2,1 

km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

v13 = v12 – v23 = 7,5 –  2,1 = 5,4 km/h 

Bài 5: Một canô chuyển động đều và xuôi dòng từ A đến B mất 1 giờ. Khoảng 

cách AB là 24km, vận tốc của nước so với bờ là 6km/h. 

a/ Tính vận tốc của canô so với nước. 

b/ Tính thời gian để canô quay về từ B đến A. 

Hướng dẫn giải: 

Gọi v12 là vận tốc của canô so với nước. 

a/ Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23   v12 = v13 – v23 = 18km/h 

Với 
13

S
v

t
 = 24km/h 

b/ Khi ngược dòng: v13 = v12 – v23 = 12km/h   t  = 2h 

Bài 6: Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con 

sông rộng 320m, mũi xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước 

chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm cách bến dự định 240m và 

mất 100s. Xác định vận tốc cuả xuồng so với dòng sông. 

Hướng dẫn giải: 

Khoảng cách giữa 2 bờ sông là 360m, xuồng đến bờ cách bến 240m 

 2 2 400S l d m    

4 /
S

v m s
t
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Bài 7: Một tàu hoả chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt đất. Một 

người đi đều trên sàn tàu có v = 1m/s so với tàu. Xác định vận tốc của người 

đó so với mặt đất trong các trường hợp. 

a/ Người và tàu chuyển động cùng chiều. 

a/ Người và tàu chuyển động ngược chiều. 

a/ Người và tàu chuyển động vuông góc với nhau. 

Hướng dẫn giải: 

Gọi v13 là vận tốc của người so với mặt đất. 

V12 là vận tốc của người so với tàu; v23 là vận tốc của tàu so với mặt đất. 

a/ Khi cùng chiều: v13 = v12 + v23 = 11m/s 

b/ Khi ngược chiều: v13 = v23 – v12 = 9m/s 

c/ Khi vuông góc: 
2 2

13 12 23 10,05 /v v v m s    

Bài 8: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B và quay về A. Biết vận tốc của 

nước so với bờ là 2km/h, AB = 14km. Tính thời gian tổng cộng đi và về của 

thuyền. 

Hướng dẫn giải: 

v12 = 12km/h  ; v23 = 14km/h 

Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 = 14km/h     t1 = 
13

S

v
 = 1h 

Khi ngược dòng: v
’
13 = v12 – v23 = 10km/h   t2 = 

'

13

S

v
 = 1,4h 

Thời gian tổng cộng: t = t1 + t2 = 2,4h 

Đáp án: 2,4h 

Bài 9: Một xuồng máy đi trong nước yên lặng với v = 30km/h. Khi xuôi dòng 

từ A đến B mất 2 giờ, ngược dòng từ B đến A mất 3 gìơ. 

a/ Tính quãng đường AB. 

b/ Vận tốc của dòng nước so với bờ sông. 

Hướng dẫn giải: 

Goi v12 là vận tốc của xuồng đối với nước: v12 = 30km/h 

v13 là vận tốc của xuồng đối với bờ 

v23 là vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 

a/ Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 = 30 + v23 

Khi ngược dòng: v13
’
 = v12 – v23 = 30 – v23 

v13 + v13
’
 = ½ S + 

1

3
S = 60 S = 72km 

b/ 23 30 6 /
2

S
v km h     

Bài 10: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36km mất 

khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. 
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a/ Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy. 

b/ Tính khoảng thời gian nhỏ nhất để canô ngược dòng từ B đến A. 

Hướng dẫn giải: 

a/ 
13 24 /

S
v km h

t
   

Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 v12 = 18km/h 

b/ Khi ngược dòng: v
’
13 = v12 - v23 = 12km/h '

'

13

S
t

v
  = 3h 

Bài 11: Một canô đi từ bến sông P đến Q rồi từ Q đến P. Hai bến sông cách 

nhau 21km trên một đường thẳng. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy 

là 19,8km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. Tìm thời gian 

chuyển động của canô. 

Hướng dẫn giải: 

Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 = 7m/s   1

13

S
t

v
  = 3000s 

Khi ngược dòng: v
’
13 = v12 - v23 = 4m/s '

'

13

S
t

v
  = 5250s 

 t = t1 + t
’ 
= 8250s. 

Bài 12: Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ M đến N rồi chạy ngược 

dòng từ N đến M với tổng cộng thời gian là 4 giờ. Biết dòng nước chảy với v 

= 1,25m/s so với bờ, vận tốc của thuyền so với dòng nước là 20km/h. Tìm 

quãng đường MN. 

Hướng dẫn giải: 

Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23 = 6,81m/s   1

13

S
t

v
   

Khi ngược dòng: v
’
13 = v12 - v23 = 4,31m/s 2 '

13

S
t

v
   

1 2 '

13 13

4 4.3600 37894,7
S S

t t S m
v v

       = 37,9km 

Bài 13: Một chiếc thuyền xuôi dòng sông từ A đến B hết 2 giờ 30 phút. Khi 

quay ngược dòng từ B đến A mất 3 giờ. Vận tốc của nước so với bờ sông và 

vận tốc của thuyền so với nước là không đổi. Tính thời gian để 1 cành củi khô 

tự trôi từ A đến B là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 

Khi xuôi dòng: v13 = v12 + v23  

Khi ngược dòng: v
’
13 = v12 - v23  
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v13 - v
’
13 = 2v23  

23 23

23

1
2. ( ) 30

2,5 3 2 2,5 3
c

S S S S S
v v t h

v
          

 

Bài 7 : SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƢỢNG VẬT LÝ  
 

I. Phép đo các đại lƣợng vật lí – Hệ đơn vị SI. 

1. Phép đo các đại lượng vật lí. 

  Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được 

qui ước làm đơn vị. 

  + Công cụ để so sánh gọi là dụng cụ đo. 

  + Đo trực tiếp : So sánh trực tiếp qua dụng cụ. 

  + Đo gián tiếp : Đo một số đại lượng trực tiếp rồi suy ra đại lượng cần đo 

thông qua công thức. 

2. Đơn vị đo. 

  Hệ đơn vị đo thông dụng hiện nay là hệ SI. 

  Hệ SI qui định 7 đơn vị cơ bản : Độ dài : mét (m) ; thời gian : giây (s) ; khối 

lượng : kilôgam (kg) ; nhiệt độ : kenvin (K) ; cưòng độ dòng điện : ampe (A) ; 

cường độ sáng : canđêla (Cd) ; lượng chất : mol (mol). 

II. Sai số của phép đo. 

1. Sai số hệ thống. 

  Là sự sai lệch do phần lẻ không đọc được chính xác trên dụng cụ (gọi là sai 

số dụng cụ A’) hoặc điểm 0 ban đầu bị lệch. 

  Sai số dụng cụ A’ thường lấy bằng nữa hoặc một độ chia trên dụng cụ. 

2. Sai số ngẫu nhiên. 

  Là sự sai lệch do hạn chế về khả năng giác quan của con người do chịu tác 

động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. 

3. Giá trị trung bình. 

n

AAA
A n


...21  

4. Cách xác định sai số của phép đo. 

   Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo : 

    A1 = 1AA  ; A2 = 2AA  ; … . 

  Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo : 

n

AAA
A n


...21  

  Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số tuyệt đối trung bình và sai số dụng cụ : 

'AAA   
5. Cách viết kết quả đo. 

A = AA   
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6. Sai số tỉ đối. 

%100.
A

A
A


  

7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp. 

  Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của 

các số hạng. 

  Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các 

thừa số. 

  Nếu trong công thức vật lí xác định các đại lượng đo gián tiếp có chứa các 

hằng số thì hằng số phải lấy đến phần thập phân lẻ nhỏ hơn 
10

1
 ttổng các sai 

số có mặt trong cùng công thức tính. 

  Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp tương đối phức tạp và các 

dụng cụ đo trực tiếp có độ chính xác tương đối cao thì có thể bỏ qua sai số 

dụng cụ. 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG I 

 

Chuyển động thẳng đều 

 

1. Từ B lúc 8h, một người đi về C, chuyển động thẳng đều với vận tốc 

60km/h. 

a. Viết phương trình chuyển động và xác định vị trí của người này lúc 

10h. 

b. Biết BC = 270km.  dùng phương trình tọa độ xác định thời điểm 

người ấy đến C. 

2. Một xe ôtô chuyển động thẳng đều qua A với tốc độ không đổi 

40 /v km h . Chọn trục tọa độ Ox trùng với hướng chuyển động, gốc tọa độ 

O trùng với vị trí A. Gốc thời gian là lúc xuất phát. 

a. Viết phương trình chuyển động. 

b. Dùng phương trình chuyển động xác định vị trí ôtô sau 1,5h 

c. Tìm thời gian ôtô đi đến B cách A là 30km. 

3. Hai ôtô cùng một lúc đi qua hai địa điểm A và B cách nhau 40km, chuyển 

động thẳng đều cùng chiều từ A đến B với tốc độ lần lượt là 60km/h và 

40km/h. Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB, gốc tọa độ O trùng 

với A, chiều dương A B . Gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát. 
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a. Viết công thức tính quãng đường đi của mỗi xe? 

b. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe? 

c. Tìm thời gian xe từ A đuổi kịp xe từ B và vị trí hai xe gặp nhau? 

d. Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian chuyển động của hai xe. 

4. Hai người cùng lúc đi bộ từ hai điểm A và B để đi đến điểm C cách A 

7,2km và cách B 6km, với vận tốc không đổi lần lượt là 20km/h và 15km/h. 

a. Lập phương trình chuyển động của hai người. 

b. Hai người có gặp nhau trước khi đến C hay không ? 

5. Lúc 6h một người đi xe đạp xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với tốc 

độ 12km/h đuổi theo một người đi bộ đang đi thẳng đều với tốc độ 4km/h tại 

B cách A 12km. Chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB, gốc tọa độ O 

trùng với A, chiều dương từ A B .Gốc thời gian là lúc người đi xe đạp xuất 

phát. 

a. Viết phương trình chuyển động của mỗi người 

b. Tìm thời điểm người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ và vị trí lúc gặp 

nhau. 

c. Hai người cách nhau 4km vào những thời điểm nào? 

6. Một người đi bộ xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với tốc độ 4km/h, 

1giờ sau một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với 

tốc độ 12km/h đuổi theo người đi bộ. Chọn trục tọa độ Ox trùng với hướng 

chuyển động của hai người, gốc tọa độ O trùng với A, gốc thời gian là lúc 

người đi bộ xuất phát. 

a. Viết phương trình chuyển động của hai người 

b. Tìm thời gian chuyển động của mỗi 

người để đi gặp nhau và vị trí lúc gặp 

nhau? 

c. Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian của hai 

người. 

7. Đồ thị tọa độ- thời gian của một vật chuyển 

động thẳng đều như hình vẽ. Dựa vào đồ thị tìm 

vận tốc và viết phương trình chuyển động của vật. 

 

 

 

 

8. Đồ thị tọa độ- thời gian của hai vật 

chuyển động thẳng đều như hình vẽ: 

a. Dựa vào đồ thị tìm vận tốc và lập 

phương trình chuyển động của mỗi 

vật ? 
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b. Bằng phép tính tìm thời gian chuyển động để hai vật gặp nhau và vị 

trí lúc gặp nhau? 

 

9. Đồ thị tọa độ- thời gian của hai 

động tử chuyển động thẳng đều như 

hình vẽ. 

a. Dựa vào đồ thị tìm vận tốc và lập 

phương trình chuyển động của 

mỗi động tử? 

b. Bằng phép tính tìm thời gian 

chuyển động để hai động tử gặp 

nhau và vị trí lúc gặp nhau? 

Chuyển động thẳng biến đổi đều 

 

10. Một xe chuyển động thẳng trong 5 

giờ: 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h; 3 giờ sau xe chạy với tốc 

độ trung bình 40km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian 

chuyển động? 

11. Một xe chuyển động thẳng từ A đến B. Nửa đoạn đường đầu xe chuyển 

động với tốc độ không đổi 12km/h; nửa đoạn đường còn lại xe chuyển động 

với tốc độ không đổi 20km/h. Tính vận tốc của xe trên cả đoạn đường? 

12. Một xe chuyển động thẳng, đi 1/3 đoạn đường đầu với tốc độ 30km/h, đi 

2/3 đoạn đường còn lại với tốc độ 60km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên 

toàn bộ quãng đường. 

13. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau khi khởi hành được 10s thì 

đạt vận tốc 54km/h. 

a. Tìm gia tốc của xe? 

b. Tìm vận tốc và quãng đường xe đi được sau khi khởi hành được 6s? 

14. Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều từ A đến B trong 1 phút thì vận 

tốc tăng từ 18km/h lên đến 72km/h. 

a. Tìm gia tốc của ôtô? 

b. Tìm quãng đường AB? 

c. Nếu ôtô đi từ A đến C với AC=400m thì mất thời gian bao lâu? 

15. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động 

thẳng chậm dần đều, sau 10s thì dừng lại. 

a. Tìm gia tốc của đoàn tàu? 

b. Sau thời gian 4s kể từ lúc hãm phanh, thì tàu chạy được một đoạn 

đường bao nhiêu? Tìm vận tốc của tàu khi đó? 

16. Một đoàn tàu chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu 

0 72 /v km h sau 10s vận tốc của đoàn tàu còn lại 15m/s. 
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a. Tìm gia tốc của đoàn tàu? 

b. Sau bao lâu thì tàu dừng hẳn? 

17. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động 

chậm dần đều đi được 100m thì dừng hẳn. 

a. Tìm gia tốc của xe? 

b. Quãng đường xe đi được và vận tốc của xe sau khi hãm phanh 10s? 

18. Một người đi xe đạp chuyển động chậm dần đều lên một dốc dài 50m. Vận 

tốc ở chân dốc là 18km/h, ở đỉnh dốc là 3m/s. 

a. Tìm gia tốc và thời gian để xe lên hết dốc? 

b. Nếu lên dốc được 10s thì vận tốc của xe khi đó là bao nhiêu? Còn 

bao nhiêu mét nữa thì tới đỉnh dốc? 

19. Một đoàn tàu dừng hẳn lại sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh, trong thời 

gian đó tàu chạy được 120m. Tìm vận tốc lúc tàu hãm phanh và gia tốc của 

tàu? 

20. Một quả cầu chuyển động thẳng nhanh dần đều lăn từ đỉnh một dốc dài 

100m, sau 10s thì đến chân dốc. Sau đó quả cầu chuyển động thẳng chậm dần 

đều tiếp tục lăn trên mặt phẳng nằm ngang được 50m thì dừng lại. 

a. Tìm gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang? 

b. Thời gian quả cầu chuyển động? 

c. Vận tốc trung bình của quả cầu? 

21. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc36km/h thì xuống dốc chuyển động 

thẳng nhanh dần đều với gia tốc 
20,1 /m s đến cuối dốc thì đạt vận tốc 

72km/h. 

a. Tìm thời gian xe xuống hết dốc? 

b. Tìm chiều dài của dốc? 

c. Khi xuống dốc được 625m thì vận tốc ôtô là bao nhiêu? Còn bao 

lâu nữa thì ôtô xuống hết dốc? 

22. Đồ thị vận tốc- thời gian của một vật 

chuyển động thẳng như hình vẽ: 

a. Cho biết tính chất chuyển động của 

từng giai đoạn? 

b. Xác định gia tốc của từng giai 

đoạn? 

c. Lập công thức vận tốc của giai 

đoạn I? 

 

23. Các công thức vận tốc trong chuyển động 

thẳng là: 

a. v = 5 - 2t (m/s)             

b. v = 2 + 4t   (m/s)        

c. v = 4 (m/s) 

Hãy viết công thức tính quãng đường đi tương ứng 
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Sự rơi tự do 

 

24. Một vật được thả rơi từ độ cao 20m so với mặt đất. Lấy 
210 /g m s . 

a. Tìm thời gian để vật rơi đến đất? 

b. Tìm vận tốc của vật khi chạm đất? 

c. Sau khi rơi được 1s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu? 

25. Một vật được thả rơi tự do, khi vật chạm đất thì vận tốc của vật là 20m/s. 

Lấy 
210 /g m s . 

a. Tìm độ cao lúc thả vật? 

b. Tìm thời gian rơi đến đất? 

c. Khi vận tốc của vật là 10m/s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu? 

Còn bao lâu nữa thì vật rơi đến đất? 

26. Một hòn đá rơi từ miệngmột cái giếng cạn xuống đến đáy giếng mất 3s. 

Lấy 
210 /g m s . 

a. Tính độ sâu của giếng và vận tốc hòn đá khi chạm đáy giếng? 

b. Tính quãng đường hòn đá rơi trong giây thứ ba? 

27. Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng rơi được quãng đường 45m. Tính 

thời gian rơi và độ cao vật rơi? 

28. Một vật rơi tự do tại nơi có
210 /g m s , thời gian rơi đến đất là 10s. Tìm 

thời gian vật rơi 10m cuối cùng? 

29. Từ một vị trí, sau 2s kể từ lúc giọt nước thứ hai rơi, thì khoảng cách giữa 

giọt nước thứ nhất với giọt nước thứ hai là 25m. Tính xem giọt nước thứ hai 

rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất bao lâu? 

30. Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng thấp 

hơn 10m người ta buông rơi vật thứ hai. Hai vật cùng rơi chạm đất một lúc. 

Tính thời gian rơi của vật thứ nhất ? Lấy
210 /g m s . 

 

Chuyển động tròn đều 

 

31. Một ô tô có bánh xe bán kính 30cm quay đều mỗi giây được 10 vòng. Tính 

vận tốc của ô tô ? 

32. Tìm tốc độ góc của một điểm trên Trái đất đối với trục quay của Trái đất? 

33. Một người ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tần số 

5vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Tìm 

gia tốc hướng tâm của người đó? 

34. Một dĩa tròn bán kính 15cm, quay đều quanh một trục đi qua tâm dĩa mỗi 

vòng mất 0,1s. Tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của dĩa tròn. 
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35. Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong 2s.Tìm chu kỳ, tần 

số, tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe? 

36. Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn đều quanh trái đất, mỗi vòng mất 

90phút. Con tàu bay ở độ cao h = 320m cách mặt đất. Biết bán kính trái đất là 

6400km. Tính tốc độ dài của con tàu vũ trụ? 

37. Vành ngoài của một bánh xe ôtô có bán kính là 25cm. Tính tốc độ góc và 

gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ôtô đang 

chạy với tốc độ dài không đổi là 36km/h. 

38. Chiều dài kim phút của một đồng hồ gấp 1,5 lần kim giờ của nó, chiều dài 

kim giây gấp 4/3 lần kim phút. Hãy so sánh tốc độ góc, tốc độ dài của đầu kim 

phút với đầu kim giờ, giữa đầu kim giây với đầu kim giờ? 

 

Công thức cộng vận tốc 

 

39. Trên một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 10m/s, một người đi từ đầu toa 

xuống cuối toa với vận tốc 2m/s. Tính vận tốc của người đó đối với mặt đất? 

40. Một ca-nô chuyển động thẳng trên dòng nước, vận tốc của ca-nô với dòng 

nước là 30km/h. Ca-nô xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ và ngược dòng từ B về 

A mất 3 giờ. Tìm: 

a) Khoảng cách AB? 

b) Vận tốc của dòng nước so với bờ? 

41. Hai bến sông A và B cách nhau 6km. Một thuyền chuyển động thẳng xuôi 

dòng từ A đến B rồi ngược dòng quay trở lại A. Vận tốc của thuyền đối với 

dòng nước là 5km/h, vận tốc của dòng nước đối với bờ là 1km/h. Tính thời 

gian chuyển động của thuyền? 

42. Một chiếc phà xuôi dòng từ A đến B mất 6 giờ. Nếu phà tắt máy để trôi 

theo dòng nước thì thời gian phà trôi từ A đến B là bao nhiêu? 

43. Một ô tô chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40km/h. Một ô tô B 

đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô 

A. 

44. A ngồi trên một toa tàu chuyển động với vận tốc 15km/h đang rời ga. B 

ngồi trên một toa tàu khác chuyển động với vận tốc 10km/h đang vào ga. Hai 

đường tàu song song với nhau. Tính vận tốc của B đối với A. 

 

Chƣơng II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

 

Bài 9 : TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG 

CỦA CHẤT ĐIỂM  
 

I. Lực. Cân bằng lực. 

  - Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà 

kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 
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  - Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn 

và ngược chiều. 

  - Đơn vị của lực là Niutơn (N). 

II. Tổng hợp lực. 

1. Định nghĩa. 

  Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng 

một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. 

  Lực thay thế này gọi là hợp lực. 

2. Qui tắc hình bình hành. 

  Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường 

chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng. 
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III. Điều kiện cân bằng của chất điểm. 

   Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên 

nó phải bằng không. 

1 2 ... 0F F F     

IV. Phân tích lực. 

1. Định nghĩa. 

  Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống 

hệt như lực đó. 

  Các lực thay thế gọi là các lực thành phần. 

2. Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước. 

 

 

 
 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Tổng hợp các lực tác dụng lên vật  
Cách giải: 

- Nếu 2 lực cùng phương, cùng chiều thì lực tổng hợp: F = F1 + F2 và có 

chiều cùng chiều với 2 lực. 

- Nếu 2 lực cùng phương, ngược chiều thì lực tổng hợp: 

1 2F  F - F và có chiều cùng chiều với  lực có độ lớn lớn hơn. 
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Nếu 2 lực không cùng phương thì lực tổng hợp: 
2 2 2

1 2 1 22. . . osF F F F F c    và có chiều theo quy tắc hình bình hành. 

Bài 1: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn O ( coi là chất 

điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA nằm ngang hợp 

với OB góc 45
0
. Tìm lực căng của dây OA và OB. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ các lực tác dụng lên hình . 

Góc   là góc giữa OP và OB:  = 45
0
. 

os
os

OI
OI OKc OK

c



    

60 2
os

OB

P
T

c 
    

Tương tự: sinOL KI KI OK     

.sin 45 30 2OA OBT T    

 

Bài 2: Cho F1 = F2 = 30 N, 
060 . Hợp lực của 21 , FF


là bao nhiêu ? vẽ 

hợp lực. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hợp lực. 
2 2 2

1 2 1 22. . . osF F F F F c    F = 30 3  N 

 

Bài10 : BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN  

I. Định luật I Newton. 

1. Định luật I Newton. 

  Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực 

có hợp lực bằng không. Thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang 

chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

2. Quán tính. 

 Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó cả về hướng và 

độ lớn. 

Ví dụ: 

- Đang ngồi trên xe chuyển động thẳng đều, xe rẽ sang trái, tất cả các hành 

khách đều nghiêng sang phải theo hướng chuyển động cũ. 

- Đang ngồi trên xe chuyển động thẳng đều, xe đột ngột hãm phanh, tất cả các 

hành khách trên xe đều bị chúi về phía trước. 

II. Định luật II Newton. 

1. Định luật . 
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  Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc 

tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

m

F
a




  hay 


 amF  

  Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng


nFFF ,...,, 21 thì 


F là hợp lực 

của các lực đó :  


 nFFFF ...21  

2. Khối lượng và mức quán tính. 

  a) Định nghĩa. 

  Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 

  b) Tính chất của khối lượng. 

  + Khối lượng là một đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật. 

  + Khối lượng có tính chất cộng. 

3. Trọng lực. Trọng lượng. 

  a) Trọng lực. 

- Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi 

tự do. Trọng lực được kí hiệu là 


P .  

- Ở gần trái đất trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Điểm 

đặt của trọng lực tác dụng lên vật gọi là trọng tâm của vật. 

  b) Trọng lượng. 

  Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu 

là P. Trọng lượng của vật được đo bằng lực kế. 

  c) Công thức của trọng lực. 


 gmP  

III. Định luật III Newton. 

1. Sự tương tác giữa các vật. 

  Khi một vật tác dụng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng 

ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác. 

 

 

2. Định luật. 

  Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng 

tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược 

chiều. 


 ABBA FF  

3. Lực và phản lực. 
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  Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là 

phản lực. 

  Đặc điểm của lực và phản lực : 

  + Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời. 

  + Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có 

đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối. 

  + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 2: Áp dụng 3 định luật Niu-tơn  

Cách giải:  

- Định luật II Niu-tơn: .
F

a F m a
m

    

Định luật III Niu-Tơn: AB BAF F   

 

Bài 1: Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với v = 54km/h thì hãm 

phanh, chuyển động chậm dần đều. Biết lực hãm 3000N. 

a/ Xác định quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại. 

b/ Xác định thời gian chuyển động cho đến khi dừng lại. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn chiều + là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh. 

23 /
F F

a a m s
m m


      

2 2

0 2. . 37.5v v a s s m     

b. v = v0 +at   t = 5s 

Bài 2: Một quả bóng m = 0,4kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ dá 

bóng với lực 300N. Thời gian chân tác dụng vào quả bóng là 0,015s. Tính tốc 

độ của quả bóng lúc bay đi. 

Hướng dẫn giải: 

2750 /
F

a m s
m

   

v = v0 +at  = 11,25 m/s 

Bài 3: Cho viên bi A chuyển động tới va chạm vào bi B đang đứng yên, vA = 

20m/s sau va chạm bi A tiếp tục chuyển động theo phương cũ với v = 10m/s, 

thời gian xảy ra va chạm là 0,4s. Tính gia tốc của 2 viên bi, biết mA = 200g, 

mB = 100g. 

Hướng dẫn giải: 

20 2,5 /A

v v
a m s

t
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Theo định luật III Niu-tơn: AB BAF F   aB = 5m/s
2
 

Bài 4: Một vật đang đứng yên, được truyền 1 lực F thì sau 5s vật này tăng v = 

2m/s. Nếu giữ nguyên hướng của lực mà tăng gấp 2 lần độ lớn lực F vào vật 

thì sau 8s, vận tốc của vật là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

20
1 1 10,4 / 0,4

v v
a m s F ma m

t


    


 

Khi tăng F
’
 = 2.F1 = 0,8m  a2 = 0,8m/s

2
 

v2 = 6,4m/s 

Bài 5: Lực F1 tác dụng lên viên bi trong khoảng t = 0,5s làm thay đổi vận 

tốc của viên bi từ 0 đến 5 cm/s. Tiếp theo tác dụng lực F2 = 2.F1 lên viên bi 

trong khoảng t =1,5s thì vận tốc tại thời điểm cuối của viên bi là? ( biết lực 

tác dụng cùng phương chuyển động). 

Hướng dẫn giải: 

20
1 1 10,1 / 0,1

v v
a m s F ma m

t


    


  

Khi tăng F
’
 = 2.F1 = 0,2m  a2 = 0,2m/s

2
 

v2 = 0,3 m/s 

Bài 6: Một ôtô có khối lưọng 500kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm 

phanh chuyển động chậm dần đều trong 2s cuối cùng đi được 1,8 m. Hỏi lực 

hãm phanh tác dung lên ôtô có độ lớn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

2 2 2

0 0

0
0

2. . 2. . 3,6 (1)

(2)

v v a s v a s a

v v
a v at

t

     


   



 

Từ (1) và (2) ta có: a = -0,9 m/s
2
 

F = m.a = - 450N là lực hãm 

Bài 7: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 thì vật có gia tốc a1 = 2m/s
2
, truyền 

cho vật khối lượng m2 thì vật có a2 = 3m/s
2
. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có 

khối lượng m3 = m1 + m2 thì vật có gia tốc là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1 2

1 2

;
F F

m m
a a

   

3

3 1 2

F F
a

m m m
 


 a3 = 1,2 m/s

2
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Bài 11 : LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN  

I. Lực hấp dẫn. 

  Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn. 

  Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển 

động quanh Mặt Trời. 

  Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. 

II. Định luật vạn vật hấp dẫn. 

1. Định luật :   
  Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của 

chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 

2. Hệ thức :  

2

21.

r

mm
GFhd   

Trong đó:       

+ m1 và m2 là khối lượng của hai chất điểm (kg) 

+ r là khoảng cách giữa hai chất điểm (m) 

+ Fhd  độ lớn lực hấp dẫn (N) 

+ G hằng số hấp dẫn, có giá trị là 6,67.10
-11

 (N.m
2
/kg

2
) 

3. Định luật được áp dụng cho các trường hợp:  

+ Hai vật là hai chất điểm 

+ Hai vật đồng chất hình cầu với khoảng cách giữa chúng được tính từ 

tâm vật này đến tâm vật kia. 

III. Trọng lực là trƣờng hợp riêng của lực hấp dẫn. 

  Trọng lực tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. 

  Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật. 

  Độ lớn của trọng lực (trọng lượng) : 

P = G
 2

.

hR

Mm


 

  Gia tốc rơi tự do :  g = 
 2

hR

GM


 

  Nếu ở gần mặt đất (h << R) : 

P0 = 
2

.

R

Mm
G  ; go = 

2R

GM  

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Vận dụng công thức tính lực hấp dẫn và gia tốc trọng trường. Cách 

giải: 
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- Lực hấp dẫn : 
111 2 1 2

2 2

. .
F 6,67.10hd

m m m m
G

r r

   

- Trọng lượng của vật khối lượng m khi vật ở trên mặt đất: 

1

2

.
.

m M
P G m g

R
   

- Trọng lượng của vật khối lượng m khi vật ở độ cao h so với mặt đất : 

1

2

.

( )
h

m M
P G mg

R h
 


 

- Gia tốc rơi tự do của vật khi vật ở mặt đất: 
2

.G M
g

R
  

Gia tốc rơi tự do của vật khi vật ở độ cao h so với mặt đất: 
2

.

( )

G M
g

R h



 

 

Bài 1: Tính gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h = 5R ( R = 6400km), biết 

gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 9,8m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt đất: 
2

9,8
GM

g
R

   

Gia tốc ở độ cao h: 
' 2

2 2
0,27 /

( ) (6 )

GM GM
g m s

R h R
  


 

Bài 2: Một vật có m = 10kg khi đặt ở mặt đáy có trọng lượng là 100N. Khi đặt 

ở nơi cách mặt đất 3R thì nó có trọng lượng là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Ở mặt đất: 
2

.
Mm

P F G
R

   

Ở độ cao h: 
'

2
. 6,25
( ) 16

Mm P
P F G N

R h
   


 

Bài 3: Nếu khối lượng của 2 vật đều tăng gấp đôi để lực hấp dẫn giữa chúng 

không đổi thì khoảng cách giữa chúng phải là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1 2 1 2 1 2
1 22 2 2

1 2 1

4
. ; . .
m m m m m m

F G F G G
r r r

    

1 2 2 12.F F r r    

Bài 4: Tìm gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao bằng nửa bán kính TĐ. Cho 

biết gia tốc rơi tự do trên bề mặt đất là 9,81m/s
2
. 
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Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt đất: 
2

9,81
GM

g
R

   

Gia tốc ở độ cao h: 
' 2

2
2

4,36 /
3( )

( )
2

GM GM
g m s

R h
R

  


 

Bài 5: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của mặt trăng là 1,6m/s
2
 và RMT = 

1740km. Hỏi ở độ cao nào so với mặt trăng thì g = 1/9 gMT. 

Hướng dẫn giải: 

Gia tốc ở mặt trăng: 
2

T
T

GM
g

R
  

Gia tốc ở độ cao h: 
'

2( )

T

T

GM
g

R h



 

2

' 2

( )
9 3480T T

T

g R h
h km

g R


     

Bài 6: Một vật có m = 20kg. Tính trọng lượng của vật ở 4R so với mặt đất, R 

= RTĐ. Biết gia tốc trọng trường trênbề mặt TĐ là 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 
2

' 2
0,04 8

( )

h
h h

gP R
g g P N

P g R h
     


 

 

Bài 12 : LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÕ XO. ĐỊNH LUẬT HÖC 

I. Hƣớng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo. 

+ Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay 

gắn) với lò xo, làm nó biến dạng. 

+ Hướng của mỗi lực đàn hồi ở mỗi đầu của lò xo ngược với hướng của ngoại 

lực gây biến dạng. 

 

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc. 

1. Giới hạn đàn hồi của lò xo. 

  Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định. 

2. Định luật Húc (Hookes). 

  Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ 

biến dạng của lò xo. 

Fđh = k.| l | 

Trong đó:  

Fdh là độ lớn của lực đàn hồi (N) 

l = l – l0 là độ biến dạng của lò xo (m) 
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k là độ cứng hay hệ số đàn hồi của lò xo (N/m) 

3. Chú ý. 

+ Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị ngoại lực 

kéo dãn. Vì thế lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng. 

+ Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạn khi bị ép vào nhau thì lực đàn hồi có 

phương vuông góc với mặt tiếp xúc. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Dạng 1: Vận dụng định luật Húc 
Cách giải:  

- Công thức của định luật Húc: Fdh = k. l  với l  = 0l l  độ biến 

dạng của lò xo 

          l là chiều dài lúc sau của lò xo, l0 là chiều dài tự nhiên ( ban đầu) 

Khi lò xo treo thẳng đứng ở trạng thái cân bằng thì: Fdh = P 
Bài 1: Một lò xo dãn ra đoạn 3cm khi treo vật có m = 60g, g = 10m/s

2
 

a/ Tính độ cứng của lò xo. 

b/ Muốn l = 5cm thì m
’
 là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

a/ Khi cân bằng: 20 /F P k l mg k N m       

b/ Khi l  = 5cm 
' ' ' 0,1k l m g m kg      

Bài 2: Một lò xo có l0 = 40cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới của lò 

xo một quả cân 500g thì chiều dài của lò xo là 45cm. Hỏi khi treo vật có m = 

600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? g = 10m/s
2 

Hướng dẫn giải: 

F = P 

100 /k l mg k N m      

Khi m = 600g: F
’
 = P 

' '

0 2( ) 0,46k l l m g l m      

Bài 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm được treo thẳng đứng. Treo vào 

đầu tự do của lò xo vật có m = 25g thì chiều dài của lò xo là 21cm, g = 10m/s
2
. 

Nếu treo thêm vật có m = 75g thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Khi treo vật 25g: 0 1( ) 25 /k l l m g k N m      

Khi treo thêm 75g:  
' '

0 1 2( ) ( ) 0,24k l l m m g l m       

Bài 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0, được treo vào điểm cố định O. Nếu 

treo vào lò xo vật 100g thì chiều dài của lò xo là 31cm, treo thêm vật m2 = 
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200g thì chiều dài của lò xo là 33cm. Tìm độ cứng và độ dài tự nhiên của lò 

xo, g = 9,8m/s
2
, bỏ qua khối lượng lò xo. 

Hướng dẫn giải: 

Khi treo vật m1: 0 1( )k l l m g     (1) 

Khi treo thêm m2 : 2 0 1 2( ) ( )k l l m m g         (2) 

Từ (1) và (2)  l0 = 30cm   k = 97 N/m 

Bài 5: Treo vật có m = 200g vào một lò xo làm nó dãn ra 5cm, g = 10m/s
2
. 

Tìm độ cứng của lò xo. 

Hướng dẫn giải: 

40 /F P k l mg k N m       

 

 

Bài 13 : LỰC MA SÁT  

I. Lực ma sát trƣợt. 

1. Cách xác định độ lớn của ma sát trượt. 

  Móc lực kế vào vật rồi kéo theo phương ngang cho vật trượt gần như thẳng 

đều. Khi đó, lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng vào vật. 

2. Đặc điểm của độ lớn của ma sát trượt. 

+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. 

+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực. 

+ Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. 

3. Hệ số ma sát trượt. 

t = 

N

Fmst  

  Hệ số ma sát trượt t phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp 

xúc. 

4. Công thức của lực ma sát trượt. 

Fmst = t.N 

Trong đó:  

Fmst là độ lớn lực ma sát trượt. 

N là áp lực vật đè lên mặt tiếp xúc 

t  là hệ số ma sát trượt, không có đơn vị 

II. Lực ma sát lăn. (Đọc thêm) 

III. Lực Ma sát nghỉ. (Đọc thêm) 

Dạng 1: Vận dụng công thức tính ma sát và phwơng pháp động 

lực học.  
Cách giải:  

- Công thức lực ma sát: Fms = t .N 
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- Phân tích các lực tác dụng lên vật. 

- Áp dụng phương trình định luật II: 1 2 ... .nF F F m a         (1) 

- Chiếu pt (1) lên trục Ox: 1 2 ... .x x nxF F F m a     (2) 

- Chiếu pt (1) lên Oy: 1 2 ... 0y y nyF F F     (3) 

- Từ (2) và (3) suy ra đại lượng cần tìm 

Với Ox là trục song song với mặt phẳng chuyển động. Trục Oy là trục vuông 

góc với chuyển động 
 

Bài 1: Một ôtô con chuyển động thẳng đều trên mặt đường. Hệ số ma sát lăn 

0,023. Biết rằng m = 1500kg, g = 10m/s
2
. Tính lực ma sát lăn giữa bánh xe và 

mặt đường. 

Hướng dẫn giải: 

N = P = m.g .msF N   

Bài 2: Một vật chuyển động trượt đều trên mặt phẳng nghiêng khi hệ số ma 

sát là 3 , g = 10m/s
2
. Tìm góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng với phương 

ngang, m = 0,1kg. F = 10N. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật. 

0N P   

Khi chiếu lên trục Oy: N - Pcos  = 0 N = Pcos     = 54,7
0
 

Bài 3: Một ôtô có khối lượng 3,6 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm 

ngang với lực kéo F. Sau 20s vận tốc của xe là 12m/s. Biết lực ma sát của xe 

với mặt đường bằng 0,25Fk, g = 10m/s
2
. Tính lực ma sát, lực kéo. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật. 

.ms kF N P F m a     

Chiếu lên Ox, Oy. 

 Ox: Fk – Fms = ma 

Oy: N – P = 0 N = 36.10
3
N 

20 0,6 /
v v

a m s
t


  Fk = 2880N ; Fms = 720N 

Bài 4: Một vật trượt từ đỉnh một cái dốc phẳng dài 55m, chiều cao 33m xuống 

không vận tốc đầu, hệ số ma sát 0,2. Hãy tính thời gian trượt hết chiều dài của 

dốc và vận tốc của người đó ở cuối chân dốc. 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật: , , msN P F  
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Theo định lụât II Niu-Tơn ta có: 
msN P F ma    

Chiếu lên trục Ox: .sin msP F ma        (1) 

Chiếu lên trục Oy: . os 0 . os . osN P c N P c mg c          (2) 

Mà 
0sin 37

h

l
     

từ (1) và (2) 
2.sin . . os 4,4 /P mg c ma a m s        

0 5
v v

t s
a


    

Bài 5: Vật có m = 1kg được kéo chuyển động theo phương hợp với lực kéo 

góc 30
0
, F = 5N. Sau khi chuyển động 3s, vật đi được S = 25m, g = 10m/s

2
. Hệ 

số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên vật: , , ,msN P F F  

Theo định lụât II Niu-Tơn ta có: msN P F F ma     

Chiếu lên trục Ox: . os msF c F ma        (1) 

Chiếu lên trục Oy: .sin 0 .sinN P F N P F          (2) 

Từ (1) và (2) . os .( .sin ) 0,5F c P F ma          

2 2

0 2

2.
1/ 2 0,56 /

s
S v t at a m s

t
      

Bài 6: Cho hệ như hình vẽ, m1 = 1kg, m2 = 2kg. Khối lượng ròng rọc và dây 

không đáng kể, bỏ qua ma sát. 

a/ Tính gia tốc chuyển động của hệ vật. 

b/ Tính sức căng của dây nối, g = 10m/s
2
. 

Vẽ hình phân tích các lực tác dụng lên 2 vật:  

Theo định lụât II Niu-Tơn ta có 

Vì dây không dãn nên ta có T1 = T2 = T 

Vật 1: 1 1P T m a          (1) 

Vật 2: 2 2P T m a          (2) 

Chiếu (1)(2) lên chiều CĐ 

Vật 1: 1 1T P m a       (1.1) 

Vật 2: 2 2P T m a       (2.2) 

Từ (1) (2)
22 1

1 2

3,3 /
P P

a m s
m m


  


 

b. Từ (1.1) 1 1 1 213,3T P m a N T      
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Bài 14: LỰC HƢỚNG TÂM  

I. Lực hƣớng tâm. 

1. Định nghĩa. 

  Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và 

gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 

2. Công thức. 

Fht = maht = 
r

mv2

 = m
2
r 

Trong đó:  

F ht là lực hướng tâm (N) 

m là khối lượng của vật (kg) 

aht là gia tốc hướng tâm (m/s
2
) 

v là tốc độ dài của vật chuyển động tròn đều (m/s) 

r là bán kính quỹ đạo tròn (m) 

            là tốc độ góc của vật chuyển động tròn đều (rad/s) 

3. Ví dụ. 

+ Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm, 

giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất. 

+ Đặt một vật trên bàn quay, lực ma sát nghĩ đóng vai trò lực hướng tâm giữ 

cho vật chuyển động tròn. 

+ Đường ôtô và đường sắt ở những đoạn cong phải làm nghiên về phía tâm 

cong để hợp lực giữa trọng lực và phản lực của mặt đường tạo ra lực hướng 

tâm giữ cho xe, tàu chuyển động dễ dàng trên quỹ đạo. 

II. Chuyển động li tâm. (Đọc thêm) 

Dạng 1: Vận dụng các công thức của lực hướng tâm  

Cách giải: 

- Sử dụng công thức tính lực hướng tâm : 

2
2. . .ht ht

mv
F m a m r

r
    

- Công thức tính gia tốc: 

2
2.ht

v
a r

r
   

- Công thức tính tần số: 
1

2
f

T




   

- Công thức tính chu kì: 
1 2

T
f




   

- Để vật không bị trượt ra khỏi bàn: ht msF F  
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Chu kì của kim giờ là 12h, chu kì của kim phút là 60 phút, chu kì của kim giây 

là 60s; chu kì tự quay của TĐ là (24x 3600)s, chu kỳ quay của TĐ quanh MT 

là 365 ngày. 
 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Một vật có m = 200g chuyển động tròn đều trên đường tròn có r = 

50cm. Lực hướng tâm tác dụng lên vật 10N. Tính tốc độ góc của vật. 

Hướng dẫn giải: 
2. . 10 /htF m r rad s     

Bài 2: Một vật có m = 100g chuyển động tròn đều trên đường tròn có r = 

50cm, tốc độ dài 5m/s. Tính lực hướng tâm. 

Hướng dẫn giải: 
2

5ht

mv
F N

r
   

Bài 3: Một vật có m = 0,5kg chuyển động theo vòng tròn bán kính 1m dưới 

tác dụng lưch 8N. Tính vận tốc dài của vật. 

Hướng dẫn giải: 
2 .

4 /ht

mv F r
F v m s

r m
     

Bài 4: Đặt vật có m = 1kg lên trên một bàn tròn có r  = 50cm. Khi bàn quay 

đều quanh một trục thẳng đnứg qua tâm bàn thì vật quay đều theo bàn với v = 

0,8m/s. Vật cách rìa bàn 10cm. Lực ma stá nghĩ giữa vật và bàn là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 
2

1,6ht

mv
F N

r
   

Bài 5: Một vật có m = 200g chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính 

50cm, tốc độ 2vòng/s. Tính lực hướng tâm tác dụng lên vật. 

Hướng dẫn giải: 

2 . 12,56 /
2

f f rad s


 


     

2. 15,8htF m r N   

Bài 6: Một vật được đặt tại mép 1 mặt bàn tròn r = 1,4m, bàn quay đều quanh 

trục thẳng đứng qua tâm O của mặt bàn với tốc độ góc  . Biết hệ số ma sát 

giữa vật và mặt bàn 0,875. Hỏi   có giá trị max là bao nhiêu để vật không bị 

trượt ra khỏi bàn. 

Hướng dẫn giải: 

Để vật không bị trượt ra khỏi bàn: ht msF F  
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2 .
. . . . 2,5 /

g
m r N m g rad s

r


          

Bài 7: Đặt một vật m = 100g lên một bàn tròn có bán kính 60cm. Khi bàn 

quay quanh một trục thẳng qua tâm bàn thì thấy vật quay đều theo bàn với v = 

2m/s và vật bắt đầu bị trượt. Vật cách bàn 10cm. Tính lực ma sát trượt giữa 

vật và bàn 

Hướng dẫn giải: 
2

0,8ht

mv
F N

r
   

Vật bị trượt khi ht msF F   Fms = 0,8N 

Bài 8: Một ôtô m = 2tấn chuyển động với vkd = 57,6km/h, lấy g = 9,8m/s
2
 bỏ 

qua ma sát. Tìm lực nén của ôtô lên cầu khi đi qua điểm giữa cầu trong các 

TH. 

a/ Cầu võng xuống bán kính 60cm. 

b/ Cầu võng lên với r = 60cm. 

Hướng dẫn giải: 

a/ . htN P m a   

Chọn trục toạ độ Ox, chiều dương hướng vào tâm: N – P = maht 
2

28133ht

mv
N P ma mg N

r
       

b/ . htN P m a   

Chọn trục toạ độ Ox, chiều dương hướng vào tâm: P – N = maht 
2

11067ht

mv
N P ma mg N

r
       

 

Bài 15 : BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG  

I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang. 

1. Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian. 

  Chọn hệ trục toạ độ Đề-các xOy, trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc 


ov , trục 

Oy hướng theo véc tơ trọng lực 


P  

  Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném. 

2. Phân tích chuyển động ném ngang. 

  Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy gọi là các 

chuyển động thành phần của vật M. 

+ Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot 
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+ Trên trục Oy ta có : ay = g ; vy = gt ; y = 
2

1
gt

2 

II. Xác định chuyển động của vật. 

1. Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật. 

  Phương trình quỹ đạo : y = 
2

2
x

v

g

o

 

  Phương trình vận tốc : v = 
22)( ovgt   

2. Thời gian chuyển động. 

t = 
g

h2
 

3. Tầm ném xa. 

L = xmax = vot = vo
g

h2
 

 

III. Thí nghiệm kiểm chứng. 

  Sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự 

do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. 

 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Vận dụng công thức chuyển động ném ngang  

Cách giải: 

- Vận dụng công thức tính tầm ném xa: 0 0

2.
. .

h
L v t v

g
   

- Công thức tính thời gian: t = 
2.h

g
 

Công thức tính vận tốc khi chạm đất: v
2
 = v0

2
 + vy

2
 = v0

2
 + (g.t )

2 
 

Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang ở độ cao 180m phải có vận 

tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 100m/s. Tính tầm ném 

xa của vật khi chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

2.
6

h
t s

g
   

v
2
 = vx

2
 + vy

2
 = v0

2
 + (gt)

2
   v0 = 80m/s  

L = v0.t  = 480m 
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Bài 2: Một máy bay ném bom bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v = 

504km/h. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương 

ngang) bao nhiêu để bơm rơi trúng mục tiêu?, lấy g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

0

2.
. 2800

h
L v m

g
   

Bài 3: Từ độ cao h = 80m, người ta ném một quả cầu theo phương nằm ngang 

với v0 = 20m/s. Xác định vị trí và vận tốc của quả cầu khi chạm đất. Cho rằng 

sức cản của KK không đáng kể, g = 10m/s
2 

Hướng dẫn giải: 

0

2.
. 80

h
L v m

g
        

2.
4

h
t s

g
   

v
2
 = vx

2
 + vy

2
 = v0

2
 + (gt)

2
 = 44,7m/s  

 

Bài 4: Một vật được ném lên thẳng đứng xuống dưới từ vị trí cách mặt đất 

30cm, v0 = 5m/s, lấy g = 10m/s
2
. Bỏ qua sức cản của KK. 

a/ Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất. 

b/ Vận tốc của vật lúc chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a. y = v0 t + ½ g.t
2
 =  5t + 5t

2
 

Khi chạm đất: y = 30cm 
25 5 30t t      t = 2s ( nhận ) hoặc t = -3s ( loại ) 

b. v = v0 + at = 25m/s 

Bài 5: Từ sân thượng cao 20m một người đã ném  một hòn sỏi theo phương 

ngang với v0 = 4m/s, g = 10m/s
2
. 

a/ Viết pt chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. 

b/ Viết pt quỹ đạo của hòn sỏi. 

c/ Hòn sỏi đạt tầm xa bằng bao nhiêu? Vận tốc của nó khi vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

a. Chọn gốc tọa độ O ở sân thượng. Trục Ox thẳng đứng hướng xuống. 

Gốc thời gian là lúc ném hòn sỏi. 

Ptcđ của hòn sỏi : 0
2

2

4

1 5.
2

x v t x t

y ty gt

 







 

b.pt quỹ đạo của hòn sỏi. 

Từ pt của x   t = x/2 thế vào pt của (y) y = 5/16 x
2
 ; x   0 

Có dạng y = ax
2
 là dạng parabol ( a >0; x   0 ) nên nó là nhánh hướng xuống 

của parabol đỉnh O. 
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a. Khi rơi chạm đất: y = 20cm 

25
20 8

16
x x m     

Tầm xa của viên sỏi: L = 8m  t = 2s 

2 2

0 ( ) 20,4 /v v gt m s     

Bài 6: Một vật được ném ngang ở độ cao 20m và lúc chạm đất có v = 25m/s, g 

= 10m/s
2
. Tìm vận tốc đầu thả vật. 

Hướng dẫn giải: 

2.
2

h
t s

g
   

v
2
 = v0

2
 + (g.t )

2 2 2

0 ( ) 15 /v v gt m s     

Bài 7: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h = 80m, có tầm ném 

xa là 120m. Bỏ qua sức cản KK, g = 10m/s
2
. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc 

của vật lúc chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

2.
4

h
t s

g
   

L = v0.t v0 = 30m/s 
2 2

0 ( ) 50 /v v gt m s     

Bài 8: Một người đứng ở độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s
2
. Ném 1 hòn 

đá theo phương ngang. Tính thời gian hòn đá chạm đất?. 

Hướng dẫn giải: 

2.
3

h
t s

g
   

Bài 9: Từ một đỉnh tháp cao 80m, một vật nhỏ được ném theo phương ngang 

với v0 = 20m/s, g = 10m/s
2
. 

a/ Vật chạm đất cách chân tháp bao xa. 

b/ Tính tốc độ chạm đất của vật. 

Hướng dẫn giải: 

a.
2.

4
h

t s
g

  L = v0.t = 80m/s 

b. 
2 2

0 ( ) 50 /v v gt m s    

Bài 10: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với v = 57,6km/h, g 

= 10m/s
2
. Bỏ qua ma sát. 

a/ Viết pt gia tốc, vận tốc và pt toạ độ theo thời gian. 

b/ Xác định độ cao cực đại của vật. 
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c/ Xác định khoảng thời gian từ khi ném đến khi vật rơi trở lại mặt đất. 

d/ Tìm vận tốc của vật khi vừa chạm đất. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn hệ tọa độ Oy thẳng đứng, gốc tọa độ O tại mặt đất, gốc thời gian lúc bắt 

đầu ném. 

a. pt gia tốc: a = -g = - 10m/s
2
 

  v = v0 – gt = 16 – 10t 

  y = v0t – ½ gt
2
 = 16t – 5t

2
 

b. Khi vật đạt độ cao max ( v = 0 ) 

ta có : v
2
 – v0

2
 = - 2.gh hmax = 12,8m 

c. y = 16t - 5t
2
  

Khi ở mặt đất: y = 0  0

3,2

t s

t s



  

 

b. v = 16 – 10t 

với t = 3,2s thì v = -16m/s 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG II 

 

Tổng hợp và phân tích lực 

 

45.Cho ba lực đồng quy, đồng phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một 

làm thành góc 120
0
. Chứng minh rằng đó là hệ lực cân bằng nhau. 

46. Hai lực đồng quy 1F và 2F có độ lớn bằng 6 N và 8 N. Tìm độ lớn và 

hướng của hợp lực F  khi góc hợp bởi hướng của 1F và 2F là: 

a)  = 0
0
  b)  = 180

0                           
c)  = 90

0
 

47. Hai lực đồng quy có cùng độ lớn. Góc hợp bởi hướng của hai lực này là 

bao nhiêu khi độ lớn của hợp lực cũng bằng độ lớn của hai lực thành phần đó? 

48. Hai lực đồng quy 1F và 2F  có độ lớn bằng 12N và 16N thì hợp lực F của 

chúng có độ lớn là 20N. Tìm góc hợp bởi hướng cùa 1F và 2F  

49. Phân tích lực F có gốc là O thành hai lực thành phần 1F và 2F theo hai 

hướng Ox và Oy vuông góc với nhau. Tìm độ lớn của hai lực thành phần 

1F và 2F theo độ lớn của lực F ? Biết  F là phân giác của góc xO6y. 

50.Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở ngã tư nhờ một dây cáp có trọng 

lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ cân bằng hai cột AA và A’A’, 

cách nhau 8m. Trọng lượng đèn là 60N, được treo vào điểm giữa O của dây 

cáp, làm dây võng xuống 0,5m. Tính lực căng của dây? 
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Ba định luật Newton 

 

51. Một hợp lực 1N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên. 

Tìm quãng đường vật đi được trong thời gian 2 giây? 

52. Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng 

một lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng 

sẽ bay với vận tốc là bao nhiêu? 

53. Một vật có khối lượng 2kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vật 

đi được 8cm trong 0,5s. Tìm độ lớn của hợp lực tác dụng vào vật? 

54. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc 

của vật tăng từ 2m/s đến 8m/s trong thời gian 3s. Tìm độ lớn của lực đó? 

55. Một xe ô tô có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần 

đều, sau 10s đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát. 

a) Tính lực kéo của động cơ xe? 

b) Nếu tăng lực kéo lên hai lần, thì sau khi xe khởi hành được 10s ô tô có 

vận tốc là bao nhiêu?Muốn xe sau khi khởi hành được đạt vận tốc 10m/s 

thì lực kéo của động cơ xe bằng bao nhiêu? 

56.Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên 

đường thẳng nằm ngang và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Tính 

lực tác dụng vào vật ? Bỏ qua lực cản tác dụng vào vật. 

57. Một ô tô khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 

10s đi được 50m. Bỏ qua ma sát. Tìm: 

a) Lực kéo của động cơ xe? 

b) Muốn xe sau khi khởi hành được đạt vận tốc 10m/s thì lực kéo của động 

cơ xe bằng bao nhiêu? 

58. Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang 

với vận tốc 72 km/h thì tài xế tắt máy, hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô 

chạy thêm được 50m thì dừng hẳn. Tìm: 

a) Lực hãm tác dụng lên ô tô. Bỏ qua các lực cản bên ngoài. 

b) Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng hẳn? 

c) Muốn cho ô tô sau khi hãm phanh chỉ đi được 20m thì dừng hẳn thì lực 

hãm phanh khi đó bằng bao nhiêu? 

59. Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang 

với vận tốc v0 thì tài xế tắt máy, hãm phanh. Xe đi thêm được 24m trong 4s thì 

dừng lại. 

a) Tìm v0 ? 

b) Tìm độ lớn lực hãm? Bỏ qua các lực cản bên ngoài. 

c) Nếu lực hãm tăng lên gấp ba kể từ lúc hãm, ô tô sẽ đi thêm được quãng 

đường bao nhiêu thì dừng lại? 
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60. Một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 

10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng lên xe 

luôn bằng 500N. Tìm lực kéo của động cơ xe? 

61. Một xe khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 

10s  đi được quãng đường 50m. Lực cản ngược chiều chuyển động tác dụng 

lên xe luôn bằng 500N. 

a) Tìm lực kéo của động cơ xe? 

b) Nếu lực cản giảm đi một nửa, thì lực kéo của động cơ xe cần tăng hay 

giảm bao nhiêu? 

62. Một ô tô có khối lượng 800kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều 

với lực kéo động cơ là 2000N, lực cản tác dụng vào xe luôn bằng 400N. 

a) Tính quãng đường xe đi được sau 12s khởi hành? 

b) Muốn sau 8s xe đi được quãng đường như câu a thì lực kéo của động cơ 

phải tăng hay giảm bao nhiêu lần? 

63. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 2m/s
2
; truyền cho vật khối 

lượng m2 gia tốc a2 = 6m/s
2
. Hỏi nếu lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + 

m2 thì gia tốc của nó bằng bao nhiêu? 

64.Lực kéo của động cơ xe luôn không đổi bằng bao nhiêu ? 

- Khi xe không chở hàng, sau khi khởi hành 10s thì đi được 100m 

- Khi xe chở 2 tấn hàng, sau khi khởi hành 10s thì đi được 50m. 

65. Một xe đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 1m/s 

thì tăng tốc, sau 2 s có vận tốc 3m/s. Sau đó, xe tiếp tục chuyển động đều 

trong thời gian 1 s rồi tắt máy, chuyển động chậm dần đều đi thêm 2 s nữa thì 

dừng lại.  

 a. Xác định gia tốc của xe trong từng giai đoạn ? 

 b. Lực cản tác dụng vào xe ? 

 c. Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn ? 

Biết khối lượng của xe là 100kg và lực cản có giá trị không đổi trong cả 3 giai 

đoạn. 

66. Một xe A khối lượng mA đang chuyển động với vận tốc 3,6km/h đến đụng 

vào xe B khối lượng mB = 200g đang đứng yên. Sau va chạm xe A chuyển 

động ngược lại với vận tốc 0,1m/s, còn xe B chạy tới với vận tốc 0,55m/s. Tìm 

mA? 

67. Hai quả cầu chuyển động trên cùng một đường thẳng, ngược chiều nhau, 

đến va chạm vào nhau với vận tốc lần lượt là 1m/s và 0,5m/s. Sau va chạm cả 

hai bật trở lại với vận tốc lần lượt là 0,5m/s và 1,5m/s. Biết khối lượng quả cầu 

thứ nhất m1 = 1kg. Tìm m2 ? 

 

Lực hấp dẫn 
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68. Hai quả cầu giống nhau. Mỗi quả có bán kính 40cm, khối lượng 50kg. 

Tính lực hấp dẫn cực đại của chúng? 

69. Mặt trăng và trái đất có khối lượng lần lượt là 7,4.10
22

kg và 6.10
22

kg ở 

cách nhau 384000km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng? 

70. Hai chiếc tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1km. 

Tính lực hấp dẫn giữa chúng? So sánh lực này với trọng lượng của quả cân 

20g? 

71. Ở độ cao h so với mặt đất, thì trọng lực tác dụng vào vật chỉ còn bằng một 

nửa so với khi vật ở trên mặt đất. Biết bán kính trái đất là R = 6400km 

72. Ở độ cao này so với mặt đất thì trọng lực tác dụng lên vật giảm đi 4 lần so 

với khi vật ở trên mặt đất? Biết bán kính trái đất là R 

73. Gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g = 9,8m/s
2
. Khối lượng sao hỏa bằng 0,11 

khối lượng trái đất, bán kính sao hỏa bằng 0,53 bán kính trái đất. Tính gia tốc 

rơi tự do trên sao hỏa? 

 

Lực đàn hồi của lò xo 

 

74. Phải treo một khối lượng bằng bao nhiêu vào đầu một lò xo có độ cứng 

100N/m để nó giãn ra 10cm? Lấy g = 10m/s
2
? 

75. Môt lò xo treo thẳng đứng có độ dài lo = 25cm. Khi treo vào đầu dưới của 

lò xo vật nặng có khối lượng m = 0,5kg thì lò xo có chiều dài l. Biết lò xo có 

độ cứng 100N/m; lấy g = 10m/s
2
. Tìm l? 

76. Treo một vật có khối lượng m = 1kg vào lò xo có độ cứng  thì có chiều dài 

là 25cm. Nếu treo thêm vào lò xo có khối lượng 500g thì chiều dài lò  xo lúc 

này là 30cm. Tính chiều dài của lò xo khi chưa treo vật nặng và độ cứng của lò 

xo? 

77. Một lò xo được treo thẳng đứng. Khi móc một vật có khối lượng m1 = 

200g vào đầu dưới của lò xo thì lò xo có xhieu62 dài l1 = 25cm. Nếu thay m1 

bằng vật khối lượng m2 = 300g thì lò xo có chiều dài l2 = 27cm. Hãy tìm chiều 

dài tự nhiên lo của lò xo và độ cứng k của nó? 

78. Một lò xo dãn ra 5cm khi treo vật khối lượng m = 100g. Cho g = 10 m/s
2
. 

a. Tìm độ cứng của lò xo. 

b. Khi treo vật m’ lò xo dãn 3cm. Tìm m’ ? 

ĐS: a/ 20N/m        b/ 60g 

79.Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l0 =27cm .Khi móc một vật 

có trọng lượng P1=5N thì lò xo dài l1= 44cm .Khi treo một vật khác có trọng 

lượng P2 thì lò xo dài l2 =35cm .Tìm độ cứng của loxo và trọng lượng P2? 

ĐS: 294N/m;         2,4N 

Lực ma sát 
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80. Một vật có khối lượng m = 2kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng 

nằm ngang nhờ tác dụng một lực kéo theo phương nằm ngang là 4N. Lấy g = 

10m/s
2
. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nằm ngang? 

81. Kéo đều một tấm bê-tông khối lượng 12000kg trên mặt đất nằm ngang 

bằng lực kéo theo phương nằm ngang có độ lớn 54000N. Lấy g = 10m/s
2
. Tính 

hệ số ma sát giữa tấm bê-tông và mặt đất? 

82. Một vận động viên môn hốc-cây dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó 

một vận tốc ban đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng với mặt băng là 0,1. 

Hỏi bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 9,8m/s
2
. 

83. Một ô tô có khối lượng 1 tấn, chuyển động trên đường nằm ngang. Hệ số 

ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s
2
. Tìm độ lớn lực 

kéo của động cơ xe trong trường hợp: 

a) Ô tô chuyển động thẳng đều. 

b) Ô tô khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 10s đi được 100m. 

84. Một xe ô tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 

72km/h thì tài xế tắt máy hãm phanh. Xe trượt trên mặt đường một đoạn dài 

40m thì dừng hẳn. Lấy g  = 10m./s
2
. Tìm gia tốc của xe? Suy ra hệ số ma sát 

trượt giữa bánh xe với mặt đường? 

85. Một ọ tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc 

36km/h thì tài xế tắt máy để xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại. 

Bỏ qua lực cản không khí. Biết hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 

0,02. Lấy g = 10m/s
2
. Tìm thời gian xe chuyển động kể từ lúc tắt máy đến khi 

xe dừng lại và quãng đường xe đi được trong trường hợp này. 

86. Một xe ô tô đang chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc là 

bao nhiêu, nếu khi tắt máy nó chuyể động thẳng chậm dần đều đi được 250m 

thì mới dừng hẳn? Biết hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,02. 

Bỏ qua lực cản không khí tác dụng lên xe. 

87. Một người đẩy một cái thùng có khối lượng 55kg theo phương ngang với 

một lực có độ lớn 220N làm thùng trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát 

trượt giữa thùng với mặt phẳng ngang là 0,35. Coi chuyển động của thùng là 

nhanh dần đều. Lấy g = 9,8m/s
2
. Tìm gia tốc của thùng? 

88. Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 

72km/h thì tài xế tắt máy. Bỏ qua lực cản không khí tác dụng lên xe. Lấy g = 

10m/s
2
: 

- Nếu tài xế không thắng thì xe đi thêm 100m rồi dừng lại. 

- Nếu tài xế dùng thắng thì xe trượt thêm một đoạn 25m rồi dừng lại. 

Coi chuyển động của xe là thẳng chậm dần đều. Tìm độ lớn lực ma sát lăn 

trong trường hợp một và độ lớn lực ma sát lăn trong trường hợp hai? 

89. Một xe khối lượng m = 1 tấn chuyển động trền đường ngang. Hệ số ma sát 

lăn giữa bánh xe với mặt đường là 0,1. Lấy g = 10 m/s
2
. 

a. Phân tích lực tác dụng lên xe khi xe đang chuyển động? 
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b. Tính lực kéo của động cơ xe khi: 

+ Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s
2
. 

+ Xe chuyển động thằng đều. 

ĐS: 3000N; 1000N 

90. Một ô tô khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên 

đường nằm ngang, khi đi được 150m thì đạt vận tốc 54km/h. Lực ma sát giữa 

xe và mặt đường luôn luôn là 400N.  

a. Tính gia tốc của ô tô? 

b. Tìm lực kéo của động cơ? 

c. Sau đó tài xế tắt máy. Hỏi xe chạy thêm trong bao lâu và đi thêm quãng 

đường bao nhiêu thì dừng lại? 

ĐS: a/ 0,75m/s
2
        b/ 1150N        c/ 400N 

       d/ 37,5s ; 281,25m 

91.Một ô tô khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên 

đường ngang, sau khi đi được 100m thì đạt vận tốc 36km/h. Hệ số ma sát giữa 

bánh xe và mặt đường luôn luôn là 0,05. Lấy g = 10m/s
2
. 

a. Tìm lực kéo của động cơ xe? 

b. Sau quãng đường trên xe chuyển động đều trong 200m tiếp theo. Tính lực 

kéo động cơ và thời gian xe chuyển động trên đoạn đường này? 

ĐS: a/ 1000N         b/ 500N; 20s        

92. Một vật có khối lượng 1kg nằm yên trên sàn nhà .Người ta kéo vật bằng 

một lực nằm ngang làm nó đi được 80cm trong 2s .Hệ số ma sát trượt giữa vật 

và sàn nhà là 0,3. Lấy g= 10m/s
2
  

a. Tính lực kéo  

b. Sau quãng đường trên lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động 

thẳng đều ? 

ĐS: a) 3,4 N                       b) 3N 

 

Chƣơng III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

 

Bài 17 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI 

LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 
 

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. 

1. Điều kiện cân bằng. 

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực 

đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều. 
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2. Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng thực nghiệm. 

  Buộc dây lần lượt vào hai điểm khác nhau trên vật rồi lần lượt treo lên. Khi 

vật đứng yên, vẽ đường kéo dài của dây treo. Giao điểm của hai đường kéo dài 

này là trọng tâm của vật. Kí hiệu trọng tâm là G. 



[Type text] 

 

  Trọng tâm G của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở 

tâm đối xứng của vật. 

 

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song. 

1. Qui tắc hợp lực hai lực có giá đồng qui. 

  Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta 

phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui, rồi áp dụng 

qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực. 

2. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song 

song. 

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân 

bằng thì : 

  + Ba lực đó phải đồng phẵng và đồng qui. 

  + Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 
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Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

 

Dạng 1: Sử dụng công thức tính momen lực và hợp lực.  

Cách giải: 

- Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực:  

- 1 2 1 20F F F F     

- Hợp hai lực song song cùng chiều: 1 2
1 2

2 1

;
F d

F F F
F d

    

- Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song 

song: 1 2 3 0F F F    

- Momen của ngẫu lực: M = F.d 

Momen của ngẫu lực: M = F1.d1 + F2.d2= F.d 

Bài 1: Hai lực 1 2,F F  song song cùng chiều, cách nhau đoạn 30cm. Một lực 

có F1 = 18N, hợp lực F = 24N. Điểm đặt của hợp lực cách điểm đặt của lực F2 

đoạn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Hai lực // cùng chiều nên: F = F1 + F2 = 24   F2 = 6N 

F1.d1 = F2.d2 

 18(d – d2 ) = 6d2 d2 = 22,5cm 

Bài 2: Một người gánh 2 thúng, thúng gạo nặng 300N, thúng ngô nặng 200N. 

Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân 

bằng và vai chịu một lực là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. 
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Hướng dẫn giải: 

Gọi d1 là khoảng cách từ thúng gạo đến vai, với lực P1 

   d2 là khoảng cách từ thúng ngô đến vai, với lực P2 

P1.d1 = P2.d2 300d1 = ( 1,5 – d1).200 

d1 = 0,6m   d2 = 0,9m 

F = P1 + P2 = 500N 

Bài 3: Một tấm ván nặng 240N được bắc qua con mương. Trọng tâm của tấm 

ván cách điểm tựa A 2,4m, cách B 1,2m. Xác định lực mà tấm ván tác dụng 

lên 2 bờ mương. 

Hướng dẫn giải: 

P = P1 + P2 = 240N P1 = 240 – P2 

P1.d1 = P2.d2     ( 240 – P2).2,4 = 1,2P2 

P2 = 160N   P1 = 80N 

Bài 4: Một người dùng chiếc búa dài 25cm để  nhổ một cây đinh đóng ở một 

tấm gỗ. Biết lực tác dụng vào cây búa 180N là có thể nhổ được cây định. Hãy 

tìm lực tác dụng lên cây đinh để nó có thể bị nhổ ra khỏi tấm gỗ, d2 = 9cm. 

Hướng dẫn giải: 

F1.d1 = F2.d2    180.0,25 = F2. 0,09  
F2 = 500N 

Bài 5: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50N. Chiếc 

bị buộc ở đầu gậy cách vai 60cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30cm. Bỏ 

qua trọng lượng của gậy. 

a. Tính lực giữ của tay. 

b. Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30cm và tay cách vai 60cm thì 

lực giữ là ?. 

c. Trong 2 trường hợp trên, vai người chịu một áp lực? 

Hướng dẫn giải: 

a/ P1 là trọng lượng bị, d1 là khoảng cách từ vai đến bị. 

    F2 là lực của tay, d1 là khoảng cách từ vai đến tay 

P1.d1 = F2.d2 

 50.0,6 = F2. 0,3  

F2 = 100N 

b/ P1.d
’
1 = F

’
2.d

’
2 

 50.0,3 = F2. 0,6  

F
’
2 = 25N 

c/TH 1: P = P1 + F2 = 150N 

   TH 2: P = P1 + F’2 = 125N 

Bài 6: Một người khiêng một vật vật nặng 1000N bằng một đòn dài 2m, người 

thứ nhất đặt điểm treo của vật cách vai mình 120cm. Bỏ qua trọng lượng của 

đòn gánh. Hỏi mỗi người chịu một lực là ? 

Hướng dẫn giải: 
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Gọi d1 là khoảng cách từ vật đến vai người 1 – d1 = 1,2 

P1.d1 = P2.d2 

 P1. 1,2 = 0,8.(1000 – P1 ) 

  P1 = 400N   P2 = 600N 

Bài 7: Hai người khiêng một vật nặng 1200N bằng một đòn tre dài 1m, một 

người đặt điểm treo của vật cách vai mình 40cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn 

tre. Mỗi người phải chịu một lực bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Gọi d1 là khoảng cách từ điểm treo đến vai d1 = 40cm 

       P = P1 + P2 = 1200  P1 = P – P2 = 1200 – P2 

P1.d1 = P2.d2 

  (1200 – P2 ).0,4 = P2. 0,6  

  P2 = 480N   P1 = 720N 

Bài 8: Thước AB = 100cm, trọng lượng P = 10N, trọng tâm ở giữa thước. 

Thước có thể quay dễ dàng xung quanh một trục nằm ngang đi qua O với OA  

=30cm. Để thước cân bằng và nằm ngang, ta cần treo một vật tại đầu A có 

trọng lượng bằng bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Gọi l1  là khoảng cách từ A đến O, l2 là khoảng cách từ B đến O. 

Ta có: l1.P2 = l2.P1  

 3P2 = 7 P1 (1) 

Mặt khác: P = P1 + P2    (2) 

Từ (1) và (2) P1 = 0,3P     ;  P2 = 0,7P 

Gọi P
’
 là trọng lượng của vật cần treo vào đầu A 

Thanh cân bằng nằm ngang khi: 

MP1(O ) + MP(O) = MP2(O) 

 P1.15  + P
’
.30 = P2. 35 

  P
’
 = 6,67N 

Bài 9: Một thanh ABdài 2m đồng chất có tiết diện đều, m = 2kg. Người ta treo 

vào đầu A của thanh một vật m = 5kg, đầu B một vật 1kg. Hỏi phải đặt một 

giá đỡ tại điểm O cách đầu A một khoảng OA là bao nhiêu để thanh cân bằng. 

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng quy tắc momen lực: MA =  MP + MB 

 PA. OA = P. OI + PB. OB 

AI = IB = 1m 

OI = AI – OA = 1 – OA 

OB = OI – IB = 2 – OA 

 50. OA = 20 (1- OA) + 10( 2 – OA ) 

OA = 0,5m 
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Bài 18 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MÔ 

MEN LỰC  
 

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực. 

1. Thí nghiệm. 

  Nếu không có lực 


2F  thì lực 


1F  làm cho đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. 

Ngược lại nếu không có lực 


1F  thì lực 


2F làm cho đĩa quay ngược chiều kim 

đồng hồ. Đĩa đứng yên vì tác dụng làm quay của lực 


1F cân bằng với tác dụng 

làm quay của lực 


2F . 

2. Mômen lực 

  Mômen lực đối với một trục quay là là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm 

quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. 

M = F.d 

Trong đó : 

F là độ lớn của lực tác dụng (N) 

d là cánh tay đòn , là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực (m) 

M là momen lực (N.m) 

-Khi lực tác dụng có giá đi qua trục quay (d=0 ) thì momen lực bằng không, 

vật sẽ không quay . 

 

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. 

1. Quy tắc. 

  Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các 

mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng 

các mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại. 

2. Chú ý. 

  Qui tắc mômen còn được áp dụng cho cả trường hợp một vật không có trục 

quay cố định nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục 

quay. 

 

Bài 19 : QUI TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU  

I. Thí nghiệm 

 Dùng chùm quả cân đem treo chung vào trọng tâm O của thước thì thấy thước  

nằm ngang và lực kế chỉ giá trị F = P1 + P2. Vậy trọng lực 


P = 


1P + 


2P đặt tại 

điểm O của thước là hợp lực của hai lực 


1P và 


2P đặt tại hai điểm O1 và O2. 

II. Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. 

1. Qui tắc. 
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a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều 

và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. 

b) Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành 

những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. 

F = F1 + F2 ; 
1

2

2

1

d

d

F

F
  (chia trong) 

2. Chú ý. 

a) Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều gúp ta hiểu thêm về trọng 

tâm của vật. 

  Đối với những vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm nằm 

ở tâm đối xứng của vật. 

b) Có nhiều khi ta phải phân tích một lực 


F  thành hai lực 


1F và 


2F song 

song và cùng chiều với lực 


F . Đây là phép làm ngược lại với tổng hợp lực. 

III. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song. 

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực song song ở trạng thái cân bằng 

thì hợp lực của hai lực song song cùng chiều phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng 

ngược chiều với lực thứ ba. 

Bài 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ 

MẶT CHÂN ĐẾ  
 

I. Các dạng cân bằng. 

  Xét sự cân bằng của các vật có một điểm tựa hay một trục quay cố định. 

  Vật sẽ ở trạng thái cân bằng khi trọng lực tác dụng lên vật có giá đi qua điểm 

tựa hoặc trục quay. 

1. Có ba dạng cân bằng là cân bằng bền, cân bằng không bền và cân bằng 

phiếm định. 

  Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu 

hướng : 

+ Kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền. 

+ Kéo nó ra xa vị trí cân bằng thì đó là vị trí cân bằng không bền. 

+ Giữ nó đứng yên ở vị trí mới thì đó là vị trí cân bằng phiếm định. 

2. Nguyên nhân gây ra các dạng cân bằng khác nhau đó là vị trí trọng tâm của 

vật. 

+ Trường hợp cân bằng không bền, trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí 

lân cận. 

+ Trường hợp cân bằng bền, trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân 

cận. 

+ Trường hợp cân bằng phiếm định, trọng tâm không thay đổi hoặc ở một độ 

cao không đổi. 
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II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế. 

1. Mặt chân đế. 

  Khi vật tiếp xúc với mặt phẳng đở chúng bằng cả một mặt đáy thì mặt chân 

đế là mặt đáy của vật. 

  Khi vật tiếp xúc với mặt phẵng đở chỉ ở một số diện tích rời nhau thì mặt 

chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó. 

2. Điều kiện cân bằng. 

  Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gía của trọng lực phải 

xuyên qua mặt chân đế. 

3. Mức vững vàng của sự cân bằng. 

  Mức vững vàng của sự cân bằng được xác định bởi độ cao của trọng tâm và 

diện tích của mặt chân đế. Trọng tâm của vật càng cao và mặt chân đế càng 

nhỏ thì vật càng dễ bị lật đổ và ngược lại. 

 

Bài 21 : CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN 

ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH  
 

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. 

1. Định nghĩa. 

  Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối 

hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn song song với chính nó. 

2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến. 

  Trong chuyển động tịnh tiến, tất cả các điểm của vật đều chuyển động như 

nhau. Nghĩa là đều có cùng một gia tốc. 

  Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến xác định theo định luật II Newton : 

m

F
a




  hay 


 amF  

 Trong đó 


 nFFFF ...21 là hợp lực của các lực tác dụng vào vật còn m 

là khối lượng của vật.  

  Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng, ta nên chọn hệ trục toạ độ Đề-các có 

trục Ox cùng hướng với chuyển động và trục Oy vuông góc với với hướng 

chuyển động rồi chiếu phương trình véc tơ 


 amF lên hai trục toạ độ đó để 

có phương trình đại số. 

  Ox : F1x + F2x + … + Fnx = ma 

  Oy : F1y + F2y + … + Fny = 0 

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 

1. Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc. 

  a) Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật có cùng một 

tốc độ góc  gọi là tốc độ góc của vật. 
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  b) Nếu vật quay đều thì  = const. Vật quay nhanh dần thì  tăng dần. Vật 

quay chậm dần thì  giảm dần. 

2. Tác dụng của mômen lực đối với một vật quay quay quanh một trục. 

  a) Thí nghiệm. 

+ Nếu P1 = P2 thì khi thả tay ra hai vật và ròng rọc đứng yên. 

+ Nếu P1  P2 thì khi thả tay ra hai vật chuyển động nhanh dần, còn ròng rọc 

thì quay nhanh dần. 

  b) Giải thích. 

  Vì hai vật có trọng lượng khác nhau nên hai nhánh dây tác dụng vào ròng rọc 

hai lực căng khác nhau nên tổng đại số của hai mômen lực tác dụng vào ròng 

rọc khác không làm cho ròng rọc quay nhanh dần. 

  c) Kết luận. 

  Mômen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi 

tốc độ góc của vật. 

3. Mức quán tính trong chuyển động quay.(Đọc thêm) 

 

Bai 22 : NGẪU LỰC  

I. Ngẫu lực là gì ? 

1. Định nghĩa. 

  Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng 

vào một vật gọi là ngẫu lực. 

2. Ví dụ. 

  Dùng tay vặn vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực. 

  Khi ôtô sắp qua đoạn đường ngoặt, người lái xe tác dụng một ngẫu lực vào 

tay lái. 

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn. 

1. Trường hợp vật không có trục quay cố định. 

  Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục đi qua trọng tâm và vuông 

góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực. 

  Xu hướng chuyển động li tâm của các phần của vật ở ngược phía đối với 

trọng tâm triệt tiêu nhau nên trọng tâm đứng yên. Trục quay đi qua trọng tâm 

không chịu lực tác dụng. 

2. Trường hợp vật có trục quay cố định. 

  Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục cố định đó. Nếu trục quay 

không đi qua trọng tâm thì trọng tâm sẽ chuyển động tròn xung quanh trục 

quay. Khi ấy vật có xu hướng chuyển động li tâm nên tác dụng lực vào trục 

quay. 

  Khi chế tạo các bộ phận quay của máy móc phải phải làm cho trục quay đi 

qua trọng tâm của nó. 

3. Mômen của ngẫu lực. 
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  Đối cới các trục quay vuông góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực thì mômen của 

ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay và luôn luôn có giá trị : M = F.d  

Trong đó : 

F là độ lớn của mỗi lực  

d là cánh tay đòn của ngẫu lực hay khoảng cách giữa hai giá của hai 

lực hợp thành ngẫu lực . 

M là momen của ngẫu lực 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG III 

 

Cân bằng và chuyển động tịnh tiến của vật rắn : 

 

93-Một vật khối lượng m= 6kg treo vào 

một điểm O được giữ cân bằng như hình vẽ 

.Tìm lực căng của dây OA và OB. 

ĐS :  69N, 35N 

 

 

 

 

 

94-một vật khối lượng m=1,2kg được treo và 

cân bằng trên giá đỡ như hình vẽ .Thanh ngang 

AB khối lượng không đáng kể và dây BC 

không dãn .Cho AB= 20cm , AC=48cm .Tìm 

phản lực của vách tác dụng lên thanh ngang 

ABvà lực căng của dây BC. 

Đs : 5N, 13N 

 

 

 

 

 

95- Một vật có khối 

lượng m=1kg treo tại 

trung điểm C của dây AB 

như hình vẽ.Tính lực 

căng của dây AB và BC 

trong những trường hợp 

sau : 

 a)
030  

A 

B 
O 

120
0 

C 

A B 

A B 

C 
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b) 
060  

ĐS : a/ 10N ;            b/5,9N 

96-Lực F phải có độ lớn bao nhiêu để kéo đều một vật khối lượng 10kg trượt 

đều trên mặt phẳng nằm ngang .Biết lực F  có hướng hợp với hướng chuyển 

động một góc 
060 và lực ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang có độ 

lớn là 20N 

ĐS :   40N 

97-Cho F1= 4N, F2=6N song song cùng chiều khoảng cách giữa hai giá của lực 

là 20cm .Tìm điểm đặt và độ lớn của hợp lực. Vẽ hình. 

ĐS :10N, điểm đặt của hợp lực cách giá 1F là 12cm cách giá 2F là 8cm  

98-Hai lực song song cùng chiều 21 , FF đặt tại hai đầu thanh AB dài 40cm có 

khối lượng không đáng kể biết hợp lực F đặt tại O cách A 24cm và có độ lớn 

là 20 N.Tìm độ lớn của F1, F2 ? 

ĐS : 8N và 12N 

99-Một người gánh hai thúng , một thúng gạo nặng 30kg và một thúng ngô 

nặng 20kg .Đòn gánh dài 1,2m có khối lượng không đáng kể .Hỏi vai người 

đó phải đặt tại điểm nào để gánh và chịu một lực bằng bao nhiêu ? 

ĐS : cách điểm treo thúng gạo 0,48m ,thúng ngô 0,72m ; 500N 

100-Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N điểm 

treo cỗ máy cách vai người thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai 40cm .Bỏ 

qua khối lượng của gậy .Hỏi vai của mỗi người chịu một lực là bao nhiêu ? 

ĐS : 400N ; 600N 

 

Bài tập tổng hợp 

 

101- Một vật m = 0,4kg trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài 1m, cao 

0,4m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,22. Lấy g = 10 

m/s
2
. 

a> Tìm gia tốc của vật? 

b> Vận tốc của xe tại chân dốc? 

ĐS: a/ 2m/s
2
            b/ 2m/s 

102-Một xe khối lượng 100 kg chuyển động trên dốc dài 50m, cao 30m. Hệ số 

ma sát giữa bánh xe với mặt tiếp xúc luôn luôn là 0,25. Lấy g = 10 m/s
2
. 

a> Xe xuống dốc không vận tốc đầu. Tìm vận tốc của xe tại chân dốc và thời 

gian xe xuống dốc? 

b> Khi xuống hết dốc, để xe chuyển động thẳng đều trên đường thẳng nằm 

ngang thì tài xế hảm phanh. Tìm lực hãm? 

ĐS: a/ 20 m/s; 5s          b/ 400N 
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103- Một quả bong đươc ném theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 25 m/s 

và chạm đất sau 3s. Lấy g = 10 m/s
2
. 

a> Bóng được ném từ độ cao nào? 

b> Bóng đi xa được bao nhiêu theo phương nằm ngang? 

c> Tìm vận tốc của bong khi chạm đất? 

ĐS: a/ 45m            b/ 75m            c/ 39 m/s 

104- Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo 

phương nằm ngang xuống biển với vận tốc 18m/s. Vách đá cao 50m so với 

mực nước biển. Lấy g = 9,8 m/s
2
. 

a> Sau bao lâu hòn đá chạm vào nước? 

b> Tầm xa theo phương ngang mà hòn đá đi được là bao nhiêu? 

ĐS: a/ 3,2s           b/ 57,6m           c/36m/s 

 

 

Chƣơng IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
 

Bài 23 : ĐỘNG LƢỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG  

I. Động lƣợng. 

1. Xung lượng của lực. 

 - Khi một lực 


F không đổi tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian t thì 

tích 


F .t được định nghĩa là xung lượng của lực 


F  trong khoảng thời gian 

t ấy. 

-  Đơn vị xung lượng của lực là N.s 

2. Động lượng. 

  a) Tác dụng của xung lượng của lực. 

  Theo định luật II Newton ta có :  

m


a = 


F  hay m
t

vv






12 = 


F  

Suy ra      m


2v - m


1v  = 


F t 

  b) Động lượng. 

    Động lượng 


p của một vật là một véc tơ cùng hướng với vận tốc và được 

xác định bởi công thức: 


p = m


v  

   Đơn vị động lượng là kgm/s = N.s 

  c) Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng của lực. 

Ta có : 2



p - 1



p  = 


F t 
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 hay 


p =  


F t 

  Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian t bằng xung 

lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. 

Ý nghĩa: Khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian hữu 

hạn sẽ làm động lượng của vật biến thiên. 

II. Định luật bảo toàn động lƣợng. 

1. Hệ cô lập (hệ kín). 

- Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ 

hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. 

- Trong hệ cô lập chỉ có nội lực tương tác giữa các vật trong hệ trực đối nhau 

từng đôi một. 

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập. 

- Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. 


1p + 


2p + … + 


np  = không đổi 

- Biểu thức của định luật ứng với hệ cô lập gồm hai vật m1 và m2. 

1 2p p  hằng số hay 
, ,

1 1 2 2 1 1 1 2m v m v m v m v    

1 1m v  và 2 2m v  là động lượng của vật 1 và vật 2 trước tương tác. 

,

1 1m v  và 
,

1 2m v  là động lượng của vật 1 và vật 2 sau tương tác. 

3. Va chạm mềm. 

  Xét một vật khối lượng m1, chuyển động trên một mặt phẳng ngang với vận 

tốc 


1v đến va chạm vào một vật có khối lượng m2 đang đứng yên. Sau va 

chạm hai vật nhập làm một và cùng chuyển động với vận tốc 


v  

  Theo định luật bảo toàn động lượng ta có : 

m1



1v = (m1 + m2) 


v  

  suy ra         


v =
21

11

mm

vm





 

  Va chạm của hai vật như vậy gọi là va chạm mềm. 

3. Chuyển động bằng phản lực. 

Trong một hệ kín đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một 

hướng, thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. 

Chuyển động theo nguyên tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản 

lực.  
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Ví dụ: Sự giật lùi của súng khi bắn, chuyển động của máy bay phản lực, tên 

lửa… 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

 

Dạng 1: Tìm độ lớn của động lượng 
 Cách giải:  

- Độ lớn của động lượng: p = m.v 

- Độ biến thiên động lượng: .p F t    

Định luật bảo toàn động lượng: 
' ' '

1 1 2 2 1 1 2 2p p m v m v m v m v      

Bài 1: Một HS có m = 55kg thả mình rơi tự do từ vị trí cách mặt nước 4m. Sau 

khi chạm mặt nước 0,5s thì dừng lại, g = 9,8m/s
2
. Tìm lực cản do nước tác 

dụng lên hs đó. 

Hướng dẫn giải: 

Vận tốc rơi tự do của vật khi đến mặt đất: 2. .v g s  

Độ biến thiên động lượng ngược chiều dương từ trên xuống. 

. 974
mv

p F t F N
t

       


 là lực cản do nước tác dụng lên hs. 

Bài 2: Một toa xe  m =10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với 

v = 54km/h. Ngườu ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. 

Tính độ lớn lực hãm nếu toa xe dừng lại sau. 

a. Sau 1 phút 40s                                   b. Sau 10 giây. 

Hướng dẫn giải: 

a. . 1500
v

p F t F N
t


       


 

b. . 15000
mv

p F t F N
t

       


 

Bài 3: Một hòn bi khối lượng m1 đang CĐ với v1 = 3m/s và chạm vào hòn bi 

m2 = 2m1 nằm yên. Vận tốc 2 viên bi sau va chạm là bao nhiêu nếu  va chạm 

là va chạm mềm? 

Hướng dẫn giải: 

Động lượng trước tương tác: m1v1 + m2v2 

Động lượng sau tương tác: ( m1 + m2 ).v 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

m1v1 + m2v2  = ( m1 + m2 ).v 

  m1v1 + 0  = ( m1 + m2 ).v 1

3

v
v   
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Bài 4: Một vật khối lượng m1 CĐ với v1 = 5m/s đến va chạm với m2 = 1kg, v2 

= 1m/s. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động với v = 2,5m/s. Tìm 

khối lượng m1. 

Hướng dẫn giải: 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

m1v1 + m2v2  = ( m1 + m2 ).v 

 5 m1 + 1  = ( m1 + m2 ).2,5 1 0,6m kg   

Bài 5: Một vật có m = 1kg rơi tự do xuống đất trong t = 0,5s. Độ biến thiên 

động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? g = 9,8m/s
2

. 

Hướng dẫn giải: 

.p F t    

Về độ lớn: .p F t    = mg. t = 4,5 kg.m/s 

Bài 6: Một khẩu súng M = 4kg bắn ra viên đạn m = 20g. Vận tốc của đạn ra 

khỏi nòng súng là 600m/s. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

mv + M.V = 0 3 /
mv

V m s
M

      

Vậy súng giật lùi với vận tốc 3m/s ngược chiều với hướng viên đạn. 

Bài 7: Một khẩu pháo có m1 = 130kg được đặt trên 1 toa xe nằm trên đường 

ray m2 = 20kg khi chưa nạp đạn. Viên bi được bắn ra theo phương nằm ngang 

dọc theo đường ray có m3 = 1kg. Vận tốc của đạn khi ra khỏi nòng súng v0 = 

400m/s so với súng. Hãy xác định vận tốc của toa xe sau khi bắn trong các 

trường hợp . 

a. Toa xe ban đầu nằm yên. 

b. Toa xe CĐ với v = 18km/h theo chiều bắn đạn 

c. Toa xe CĐ với v1 = 18km/h theo chiều ngược với đạn. 

Hướng dẫn giải: 

a. Toa xe đứng yên v = 0 p = 0 

Chiều (+) là chiều CĐ của đạn: 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

(m1+ m2 +m3). v  = ( m1 + m2 ).V + m3v0 

1 2 3 3 0

1 2

( ) .
2,67 /

m m m v m v
V m s

m m

  
   


 

Toa xe CĐ ngược chiều với chiều (+) 

     b. Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

(m1+ m2 +m3). v1  = ( m1 + m2 ).V + m3 (v0 + v1) 
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1 2 3 1 3 0 1

1 2

( ) .( )
2,3 /

m m m v m v v
V m s

m m

   
  


 

Toa xe CĐ theo chiều bắn nhưng vận tốc giảm đi. 

c.  Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

- (m1+ m2 +m3). V1  = ( m1 + m2 ).V + m3 (v0 – v1 ) 

1 2 3 3 0 1

1 2

( ) .( )
7,67 /

m m m v m v v
V m s

m m

    
   


 

Vận tốc của toa vẫn theo chiều cũ và tăng tốc. 

Bài 8: Một người có m1 = 50kg nhảy từ 1 chiếc xe có m2 = 80kg đang chạy 

theo phương ngang với v = 3m/s, vận tốc nhảy của người đó đối với xe là v0 = 

4m/s. Tính V của xe sau khi người ấy nhảy trong 2 TH. 

a. Nhảy cùng chièu với xe. 

b. Nhảy ngược chiều với xe. 

Hướng dẫn giải: 

Chiều (+) là chiều CĐ. 

a. Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

(m1+ m2). v  =  m1(v0 + v) + m2.V2  

1 2 1 0
2

2

( ) .( )
0,6 /

m m v m v v
V m s

m

  
    

b. Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

(m1+ m2). v  =  m1(v – v0) + m2.v2  

1 2 1 0
2

2

( ) .( )
5,5 /

m m v m v v
v m s

m

  
    

Bài 9: Một tên lửa khối lượng tổng cộng m0 = 70tấn đang bay với v0= 200m/s 

đối với trái đất thì tức thời phụt ra lượng khí m2 = 5 tấn, v2 = 450m/s đối với 

tên lửa. Tính Vận tốc tên lửa sau khi phút khí ra. 

Hướng dẫn giải: 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 

m0. v0  =   ( m0 -  m2).V + m2(v0 - v)  

0 0 2 0 2

0 2

.( )
234,6 /

m v m v v
V m s

m m

 
  


 

Bài 10: Một phân tử khí m = 4,65.10
-26

kg bay với v = 600m/s va chạm vuông 

góc với thành bình và bật trở lại với vận tốc cũ. Tính xung lượng của lực tác 

dụng vào thành bình. 

Hướng dẫn giải: 

v2 = - v1 = -600m/s 

.p F t    

Chọn chiều (+) là chiều CĐ: 
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Về độ lớn: 
25

2 2. . . 5,6.10 .F t m v F t N s         

 

Bài 24 : CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 

I. Công. 

1. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát. 

  Nếu lực không đổi 


F tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời 

một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc  thì công của lực 


F  được 

tính theo công thức : 

A = Fscos 

2. Biện luận. 

- Khi 
00 90   thì os 0 0c A     

 lực thực hiện công dương hay công phát động. 

- Khi 
090   thì A=0 

 lực F  không thực hiện công khi lực F  vuông góc với hướng chuyển 

động. 

- Khi 
0 090 180   thì os 0 0c A     

 lực thực hiện công âm hay công cản lại chuyển động. 

3.Đơn vị công. 

  Trong hệ SI, đơn vị của công là jun (kí hiệu là J) : 1J = 1Nm 

II. Công suất. 

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Ký hiệu là P 

A
P

t
  

Trong đó: 

A là công thực hiện (J) 

t là thời gian thực hiện công A (s) 

P là công suất (W) 

Đơn vị của công suất là oát (W) 

1
1

1

J
W

s
  

Chú ý: Trong thực tế, người ta còn dùng 

+ Đơn vị công suất là mã lực hay ngựa (HP) 

  1HP = 736W 

+ Đơn vị công kilowatt giờ (kwh) 

  1kwh = 3.600.000J 
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Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Một vật khối lượng m = 10kg được kéo đều trên sàn bằng 1 lực F = 

20N hợp với phương ngang góc 30
0
. Nếu vật di chuyển 2m trên sàn trong thời 

gian 4s thì công suất của lực là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

. . osA F s c     P = 
. . os

5 3W
A F s c

t t


   

Bài 2: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ đều lên độ cao 5m trong 

thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất của lực kéo, g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

F = P = m.g = 100N   P = 5W
A

t
  

Bài 3: Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ m = 125kg lên cao 70cm trong t = 0,3s. 

Trong trường hợp lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? g = 9,8m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

P = 
.

2858W
A F s

t t
   

Bài 4: Một tàu thuỷ chạy trên sông theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với 

lực không đổi F = 5.10
3
N. Hỏi khi lực thực hiện được công 15.10

6
J thì sà lan 

đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

3. 3.10
A

A F s s m
F

     

Bài 5: Một chiếc xe được kéo đi trên đường nằm ngang với vkd = 13km/h bằng 

lực kéo 450N hợp với phương ngang góc 45
0
. Tính công suất của lực trong 

thời gian 0,5h. 

Hướng dẫn giải: 

A = F.s.cos  = F.v.t.cos  = 2061923,4 J 

Bài 6: Một động cơ có công suất 360W, nâng thùng hàng 180kg chuyển động 

đều lên cao 12m. Hỏi phải mất thời gian là bao nhiêu? g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

A  = F.s = m.g.h  

P = 60
A

t s
t
   

Bài 7: Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có m = 8kg được thả rơi từ 

độ cao 180m là bao nhiêu? g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

2.
6

S
t s

g
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Quãng đường đi trong 4s đầu: S
’
 = ½ g.4

2
 = 80m 

Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m . 8000pA mg h J    

Bài 8: Một người nhấc một vật có m = 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi 

ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao 

nhiêu?, g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

Công nâng vật lên cao 1m: A1 = m.g.h1 = 60J 

Công đii ngang được một độ dời 30m: A2 = mg.s = 1800J 

A = A1 + A2 = 1860J 

Bài 25 : ĐỘNG NĂNG   

I. Động năng. 

1. Định nghĩa: Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó 

đang chuyển động và được xác định theo công thức :  

Wđ = 
2

1
mv

2 

2. Tính chất: 

- Chỉ phụ thuộc độ lớn vận tốc, không phụ thuộc hướng vận tốc  

- Là đại lượng vô hướng, có giá trị dương. 

- Mang tính tương đối. 

3. Đơn vị: 

Đơn vị của động năng là jun (J) 

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng ( Định lý động 

năng) 

Độ biến thiên động năng bằng công của các ngoại lực tác dụng vào vật, công 

này dương thì động năng của vật tăng, công này âm thì động năng của vật 

giảm. 

   
2 2

0

1 1

2 2
mv mv A   

Trong đó:  

  
2

0

1

2
mv  là động năng ban đầu của vật 

  
21

2
mv  là động năng lúc sau của vật 

  A là công của các ngoại lực tác dụng vào vật 

 Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 
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Bài 1: Một viên đạn m = 1kg bay ngang với v1 = 300m/s xuyên qua tấm gỗ 

dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có v2 = 100m/s. Tính lực cản của tấm gỗ 

tác dụng lên viên đạn. 

Hướng dẫn giải: 

Theo định lý động năng: A =  Fc.s = ½ mv2
2
 – ½ mv1

2 

2 2

2 1

1 1

2 2 8000 8000c c

mv mv

F N F N
s



       

Bài 2: Một lực F không đổi làm vật bắt đầu CĐ với không vận tốc đầu và đạt 

được vận tốc v sau khi đi được quãng đường S. nếu tăng lực tác dụng lên 3 lần 

thì vận tốc v của nó là bao nhiêu khi đi cùng quãng đường S. 

Hướng dẫn giải: 

A= Fs = ½ mv2
2
 – ½ mv1

2
 = ½ mv

2
 

2. .F s
v

m
   

Khi F1 = 3F thì v
’
 = 3 .v 

Bài 3: Một viên đạn m = 50g đang bay với vkd = 200m/s 

a.Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sau vào gỗ 4cm. Xác định 

lực cản của gỗ. 

b.Trường hợp tấm gỗ chỉ dày 2cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay ra 

ngoài. Xác định vận tốc lúc ra khỏi tấm gỗ. 

Hướng dẫn giải: 

a.A= Fs = ½ mv2
2
 – ½ mv1

2
 = ½ mv0

2
 25000F N   

b.Fs
’
 = ½ mv1

2
 – ½ mv0

2
 

'
2

1 0 0(1 ). . 141,4 /
S

v v v m s
S

     

Bài 4: Trọng lượng của một vận động viên điền kinh là 650N. Tìm động năng 

của VĐV khi chạy đều hết quãng đường 600m trong 50s, g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

P = m.g = 650N m = 65kg 

21
12 / W . 4680

2
d

S
v m s m v J

t
      

Bài 5: Một vật có trọng lượng 5N, g = 10m/s
2
 có vận tốc ban đầu là 23km/h 

dưới tác dụng của một lực vật đạt 45km/h. Tìm động năng tại thời điểm ban 

đầu và công của lực tác dụng. 

Hướng dẫn giải: 

P = m.g = 5N m = 0,5kg 

2 2

1 1 2 2

1 1
. . 10,24 ; . . 39

2 2
d dW m v J W m v J     

2 1W W 28,76d dA J     
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Bài 6: Một vật có trọng lượng 5N chuyển động với v = 7,2m/s. Tìm động năng 

của vật, g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

P = m.g = 5N m = 0,5kg 

21
. . 13

2
dW m v J   

Bài 7: Một toa tàu có  m = 0,8 tấn, sau khi khởi hành CĐNDĐ với a = 1m/s
2
. 

Tính động năng sau 12s kể từ lúc khởi hành?. 

Hướng dẫn giải: 

v = v0 + at = at 
21

. . 57600
2

dW m v J    

Bài 8: Một viên đạn m = 20g bay ngang với v1 = 100m/s xuyên qua một bao 

cát dày 60cm. Sau khi ra khỏi bao, đạn có v2 = 20m/s. Tính lực cản của bao cát 

lên viên đạn. 

Hướng dẫn giải: 

2 2

2 1

1 1
. . . 160

2 2
c cA F s mv mv F N       

Bài 9: Hai xe goong chở than có m1 = 3m1, cùng chuyển động trên 2 tuyến 

đường ray song song nhau với Wđ1 = 1/7 Wđ2. Nếu xe 1 giảm vận tốc đi 3m/s 

thì Wđ1 = Wđ2. Tìm vận tốc v1, v2. 

Hướng dẫn giải: 

Wd1 = 
1

7
 Wd2  2 11,53v v   

Mặt khác: 

2 2 2

1 1 2 2 1 1( 3) 3 (1,53 )

2 2 2

m v m v m v
   

v1 = 0,82 m/s v2 = 1,25m/s 

Hoặc v1=  - 1,82 loại 

Bài 10: Một xe tải có m = 1,2tans đang CĐ thẳng đều với v1=  36km/h. Sau đó 

xe tải bị hãm phanh, sau 1 đoạn đường 55m thì v2 = 23km/h. 

a. Tính động năng lúc đầu của xe. 

b. Tính độ biến thiên động năng và lực hãm của xe trên đọan đường trên. 

Hướng dẫn giải: 

a. 
2 4

1

1
. . 6.10

2
dW m v J   

b. 2 1W W 35424d dA J     

A = Fh.S = - 35424 644,1hF N   

Bài 26 : THẾ NĂNG   
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I. Thế năng trọng trƣờng. 

1. Định nghĩa: 

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất 

và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. Nếu chọn thế năng 

tại mặt đất thì thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ 

cao z là: 

    tW zmg  

2. Tính chất: 

- Là đại lượng vô hướng 

- Có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm gốc 

thế năng. 

3. Đơn vị của thế năng là:  jun (J) 

CHÚ Ý: Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì thế năng tại mặt đất bằng 

không (Wt = 0) 

II. Thế năng đàn hồi. 

1. Công của lực đàn hồi. 

- Xét một lò xo có độ cứng k, một đầu gắn vào một vật, đầu kia giữ cố định. 

- Khi lò xo bị biến dạng với độ biến dạng là l = l - lo, thì lực đàn hồi là  


F = - k


l . 

  - Khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công 

của lực đàn hồi được xác định bằng công thức : 

A = 
2

1
k(l)

2
 

2. Thế năng đàn hồi. 

+ Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn 

hồi. 

+ Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng l  

là : 

2

t

1
W ( )

2
k l   

+Thế năng đàn hồi là một đại lượng vô hướng, dương. 

+Đơn vị của thế năng đàn hồi là jun(J) 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

 

Bài 1: Một lò xo nằm ngang có k = 250N/m, khi tác dụng lực hãm lò xo dãn ra 

2cm thì thế năng đàn hồi là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

21
. 0,05

2
tW k x J   
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Bài 2: Lò xo nằm ngang có k = 250N/m. Công của lực đàn hồi thực hiện khi 

lò xo bị kéo dãn từ 2cm đến 4cm là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

2 2

1 2 1 2

1
W W ( ) 0,15

2
dh dhA k x x J       

Bài 3: Chọn gốc thế năng là mặt đất, thế năng của vật nặng 2kg ở dưới đáy 1 

giếng sâu 10m, g = 10m/s
2
 là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Wt = mgz = -200J 

Bài 4: Người ta tung quả cầu m = 250g từ độ cao 1,5m so với mặt đất. Hỏi khi 

vật đạt v = 23km/h thì vật đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất. Chọn vị trí 

được tung làm gốc thế năng, g = 10m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

A = ½ mv
2
=  5,12J 

A = Wt = mgz 2,048z m   

h = h0 +z = 3,548m 

Bài 5: Một vật có m = 1,2kg đang ở độ cao 3,8m so với mặt đất. Thả cho rơi 

tự do, tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 1,5m. 

Hướng dẫn giải: 

A = mgz1 – mgz2 = 27J 

A = ½ mv
2
 = 27 v = 3 5  m/s 

Bài 6: Một vật từ độ cao 3m với vận tốc v0 = 35km/h bay xuống đất theo 2 

con đường khác nhau. Hãy chứng tỏ độ lớn của vận tốc chạm đất là bằng bao 

nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Khi rơi xuống đất: A = mgz = 0 

Công của vật thực hiện khi vật từ độ cao 3m: A
’
 = ½ mv2

2
 – ½ m.v1

2
 

Theo định luật bảo toàn động lượng: A = A
’
 v1 = v2 

Bài 7: Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng là 800kg đi từ 

vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới 1 trạm dừng trên núi ở độ cao 550m, sau 

đó lại đi tiếp tục tới trạm khác ở độ cao 1300m. 

a. Tìm thế năng trọng trường của vật tại vị trí xuất phát và tại các trạm 

trong các trường hợp: 

- Lấy mặt đất làm mốc thế năng, g = 9,8m/s
2
. 

- Lấy trạm dừng thứ nhất làm mốc thế năng. 

b. Tính công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ 

- Từ vị trí xuất phát đến trạm 1; từ trạm 1 đến trạm kế tiếp. 

Hướng dẫn giải: 

a.Chọn MĐ làm mốc thế năng. 
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Ở vị trí xuất phát: Wt1 = mgz1 = 78400 J 

Ở trạm 1: Wt2 = mgz2 = 4312000 J 

Ở trạm 2: Wt3 = mgz3 = 10192000 J 

- Chọn trạm 1 làm mốc thế năng 

Ở vị trí xuất phát: Wt1 = mg(-z4 )= - 4233600 J 

Ở trạm 1: Wt2 = mgz2 = 0J 

Ở trạm 2: Wt3 = mgz3 = 5880000 J 

b. A1 = mgz1 – mgz2 = - 4233600 J 

    A1 = mgz2 – mgz3 = - 5880000 J 

Bài 8: Cho 1 lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi 

tác dụng một lực F = 3N kéo lò xo cũng theo phương ngang ta thấy nó dãn 

được 2cm.  

a. Tìm độ cứng của lò xo. 

b. Xác định giá trị thế năng của lò xo khi dãn ra 2cm. 

c. Tính công của lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo dãn thêm từ 

2cm đến 3,5cm 

Hướng dẫn giải: 

a. . 150 /F k l k N m     

b. 
21

W .( ) 0,03
2

tdh k l J    

c. 
2 2

1 2

1 1
.( ) .( ) 0,062

2 2
A k l k l J       

Bài 9: Một lò xo có chiều dài 21cm khi treo vật có m1 = 0,001kg, có chiều dài 

23cm khi treo vật có m2 = 3.m1, g = 10m/s
2
. Tính công cần thiết để lò xo dãn 

từ 25cm đến 28cm là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

m1g = k (l – l0 ) ; m2g = k (l
’
 – l0 ) 

 

 
01

0'
2 0

k l –  lm g 
20

m g  k l  –  l
l cm    

Thay vào pt: m1g = k (l – l0 ) k = 1 N/m 

A = ½ k ( 0,28 – 0,2)
2
 – ½ k ( 0,25 – 0,2 )

2
 = 1,95.10

-3
 J 

Bài 10: Thế năng của vật nặng ở đáy giếng sâu 10m so với mặt đất tại nơi có g 

= 9,8m/s
2
 là -294J. Tìm khối lượng vật. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn mặt đất làm mốc thế năng: 

W = m.g.z   m = 3kg 

 

Bài 27 : CƠ NĂNG  



[Type text] 

 

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trƣờng. 

1. Định nghĩa. 

  Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực bằng tổng động 

năng và thế năng của vật : 

W = Wđ + Wt = 
2

1
mv

2
  + mgz 

2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của  trọng 

lực. 

 Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực 

thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. 

    W =  
2

1
mv

2
  + mgz = hằng số 

   Hay: 
2

1
mv1

2
 + mgz1 =  

2

1
mv2

2
 + mgz2  

3. Hệ quả. 

  Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường : 

+ Nếu động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại (động năng và thế năng 

chuyển hoá lẫn nhau) 

+ Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại. 

II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 

1. Định nghĩa. 

  Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động 

năng và thế năng đàn hồi của vật :  

W =  
2

1
mv

2
  + 

2

1
k(l)

2
 

2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của lực đàn 

hồi.    
  Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một 

lò xo đàn hồi thì  cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn : 

W =  
2

1
mv

2
  + 

2

1
k(l)

2
 = hằng số 

Hay : 
2

1
mv1

2
+

2

1
k(l1)

2
=

2

1
mv2

2
+

2

1
k(l2)

2 
= … 

  Chú ý : Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác 

dụng của trọng lực và lực đàn hồi. Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực 

khác thì công của các lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ năng. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài toán: Cơ năng của vật trong trọng trường – Định luật bảo toàn cơ năng 
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- Chọn gốc thế năng 

- Chọn hai điểm có các dữ kiện về vận tốc hoặc về độ cao để áp dụng định 

luật bảo toàn cơ năng:  WA = WB 

    
2 21 1

2 2
A A B Bmv mgh mv mgh    

- Sau đó tìm vận tốc hoặc tìm độ cao 

* Lưu ý: định luật bảo toàn cơ năng chỉ được áp dụng khi vật chỉ chịu tác 

dụng của trọng lực 

Bài 1: Một vật có m = 10kg rơi từ trên cao xuống. Biết tại vị trí vật cao 5m 

thfi vận tốc của vật là 13km/h. Tìm cơ năng tại vị trí đó, g = 9,8m/s
2
. 

Hướng dẫn giải: 

W = Wd + Wt = 554,8 J 

Bài 2: Người ta thả vật 500g cho rơi tự do, biết vận tốc lúc vật vừa chạm đất 

là 36km/h. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật lúc chạm đất là bao 

nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Chọn gốc thế năng ở mặt đất   Wt = 0 

W = Wd + Wt = Wd = 2,5J 

Bài 3: Cơ năng của vật m là 375J. Ở độ cao 3m vật có Wd = 3/2 Wt. Tìm khối 

lượng của vật và vận tốc của vật ở độ cao đó. 

Hướng dẫn giải: 

W = Wt + Wd = 5/2 Wt m = 5,1kg 

Wd = 3/2 Wt = 224,9 J   v = 9,4 m/s  

Bài 4: Một hòn bi m = 25g được ném thẳng đứng lên cao với v = 4,5m/s từ độ 

cao 1,5m so với mặt đất. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s
2
. 

a. Tính Wđ, Wt, W tại lúc ném vật. 

b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được. 

Hướng dẫn giải: 

a. W = Wt + Wd = 0,63 J 

b. Ở độ cao cực đại thì Wtmax Wd = 0 

  Wtmax  = W = 0,63 J   zmax = 2,52m 

Bài 5: Vật m = 2,5kg được thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất, g = 

10m/s
2
. 

a. Tính động năng lúc chạm đất. 

b. Ở độ cao nào vật có Wd = 5.Wt. 

Hướng dẫn giải: 

a. Theo định luật bảo toàn cơ năng: WMD = WH 

W W W W

W W 1125

tMD dMD dH tH

dMD tH J

   

  
 

b. Wd = 5 Wt W = Wt + Wd = 6Wt =  1125 J        z = 7,5m 
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Bài 6: Một vật rơi tự do từ độ cao 120m, g = 10m/s
2
. Bỏ qua sức cản của KK. 

Tìm độ cao mà ở đó thế năng của vật lớn bằng 2 lần động năng. 

Hướng dẫn giải: 

Theo định luật bảo toàn cơ năng: W120 = WH 

120 120

120

W W W W

3
W W W W 80

2

t d dH tH

t dH tH tH h z m

   

      
 

Bài 7: Thả vật rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s
2
. Bỏ qua sức 

cản của KK. 

a. Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất.  

b. Tính độ cao của vật khi Wd = 2Wt 

c. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10cm. Tính lực cản trung 

bình tác dụng lên vật, cho m = 100g. 

Hướng dẫn giải: 

a. Theo định luật bảo toàn cơ năng: WMD = W45 

45 45

45

W W W W

W W 30 /

tMD dMD d t

dMD t v m s

   

   
 

b.  Theo định luật bảo toàn cơ năng: WMD = W45 

45 45

45

W W W W

W 3W 15

th dh d t

th t z m

   

   
 

c. A = Wdh – WđMĐ = Fc.s Fc= - 450N 

Bài 8: Thế năng của vật nặng 4kg ở đáy giếng sâu h so với mặt đất, tại nơi có 

g = 9.8m/s
2

  là – 1,96J. Hỏi độ sâu của giếng. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn MĐ làm mốc thế năng: 

Wt = mgz = -1,96 J     z = 5m 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG IV 
 

Động lƣợng – Định luật bảo toàn động lƣợng 

 

105- Một máy bay có khối lượng 160 tấn bay với vận tốc 720 km/h. Tính động 

lượng của máy bay? 

ĐS: 32.10
6
 kgm/s 

106- Xe A có khối lượng 1 tấn và vận tốc là 72 km/h, xe B có khối lượng 2 tấn 

và vận tốc là 36 km/h. So sánh động lượng của hai xe? 

ĐS: pA=pB=20000kg.m/s 
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107- Một vật nhỏ khối lượng m=2kg trượt thẳng nhanh dần đều xuống một 

đường dốc nhẵn. Tại một thời điểm xác định có vận tốc 3m/s, sau đó 4s có vận 

tốc 7m/s. Tìm động lượng của vật sau 3s kế tiếp. 

ĐS: 20kg.m/s 

108- Quả bóng khối lượng m=500g chuyển động với vận tốc v=10m/s đến đập 

vào tường rồi bật trở lại với vận tốc v
’
=v, hướng vận tốc của bóng trước và sau 

va chạm tuân theo quy luật phản xạ gương. Tính độ biến thiên động lượng của 

bóng trong va chạm nếu bóng đập vào tường với góc tới: 

a) α=0
0
 

b) α=60
0
 

suy ra lực trung bình do tường tác dụng lên bóng, nếu thời gian va chạm giữa 

bóng vào tường là 0,5 s. 

ĐS: a/  10kgm/s ; 20N 

 b/  5kgm/s ; 10N 

109- Một toa xe khối lượng m1=3 tấn đang chạy với vận tốc v1=4 m/s thì va 

chạm vào toa xe thứ hai đang đứng yên có khối lượng m2=5 tấn, sau va chạm 

toa xe hai chuyển động với vận tốc v
’
2=3 m/s. Hỏi toa 1 chuyển động với vận 

tốc là bao nhiêu? Theo hướng nào?  

ĐS: -1m/s, theo hướng ngược lại 

110-  Một toa xe khối lượng m1=4 tấn đang chuyển động với vận tốc v1 thì va 

chạm vào toa xe thứ hai có khối lượng m2= 2 tấn đang đứng yên. Sau đó hai 

toa dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc v=2m/s. Tìm v1? 

ĐS: 3m/s 

111- Một người khối lượng m1=60kg đang chạy với vận tốc v1= 4m/s thì nhảy 

lên một chiếc xe khối lượng m2=90 kg đang chạy song song ngang qua người 

này với vận tốc v2=3m/s. Sau đó người và xe vẫn tiếp tục chuyển động trên 

phương cũ. Tính vận tốc của xe sau khi người nhảy lên, nếu ban đầu xe và 

người chuyển động : 

a) cùng chiều 

b) ngược chiều 

ĐS:  a/  3,4m/s  b/   0,2 m/s 

112- Một tên lửa khối lượng vỏ 200g, khối lượng nhiên liệu 100g, bay thẳng 

đứng lên nhờ nhiên liệu cháy phụt toàn bộ tức thời ra sau với vận tốc 400 m/s. 

Tìm độ cao mà tên lửa đạt tới, biết sức cản của không khí làm giảm độ bay cao 

của tên lửa 5 lần. 

ĐS:  400m 

113-Một tên lửa khối lượng tổng cộng m=500kg đang chuyển động với vận 

tốc v= 200m/s thì khai hỏa động cơ. Một lượng nhiên liệu m1=50kg cháy và 

phụt tức thời ra phía sau với vận tốc v1= 700 m/s 

a) Tính vận tốc của tên lửa sau khi nhiên liệu cháy phụt ra? 
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b) Sau đó phần vỏ chứa nhiên liệu đã sử dụng có  khối lượng m3= 50 kg tách 

ra khỏi tên lửa chuyển động theo hướng cũ nhưng vận tốc giảm còn 1/3. Tìm 

vận tốc của phần tên lửa còn lại ? 

ĐS: a/ 300m/s  b/ 325m/s 

 

Công suất – Công suất 

 

114- Dùng lực F =20N có phương nằm ngang để kéo một vật trượt đều trên 

một mặt sàn nằm ngang trong 10s với vận tốc 1m/s. Tìm công của lực kéo ? 

ĐS: 200J 

115- Một vật khối lượng 10kg trượt đều trên một mặt phẳng nằng ngang dưới 

tác dụng của lực F= 20N cùng hướng chuyển động. Tính công của lực kéo và 

công của lực ma sát khi vật đi được 5m trên mặt ngang ? 

ĐS: 100J ; -100J 

116- Người ta kéo đều một vật khối lượng 20kg đi lên một mặt phẳng nghiêng 

hợp với mặt phẳng nằm ngang với một góc  =30
0
 bằng một lực hướng song 

song với mặt nghiêng có độ lớn F=150 N. Tính công của lực kéo F, công của 

trọng lực và công của lực ma sát thực hiện khi vật đi lên được 10m trên mặt 

nghiêng ? 

ĐS:  1500J ; -1000J  ; -500J 

117- Một vật chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang dài 100m với vận 

tốc 72 km/h nhờ lực kéo F=40N có phương hợp với phương ngang một góc 

60
0
 . Tính công và công suất của lực F ? 

ĐS: 2000J ; 400W 

118- Một ô tô khối lượng 2 tấn, khởi hành trên đường ngang sau 10 s đạt vận 

tốc 36 km/h. Hệ số ma sát giữa xe với mặt đường là  =0,05. Tìm công và 

công suất trung bình của lực kéo động cơ xe trong thời gian trên. Lấy 

g=10m/s
2
. 

ĐS:  150000J ; 15000W 

119- Một ô tô khối lượng 1 tấn chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm 

ngang với vận tốc 36 km/h. Biết công suất của động cơ ô tô là 5kW. Bỏ qua 

lực cản không khí. Lấy g=10m/s
2
. 

a. Tính độ lớn của lực ma sát tác dụng lên ô tô? 

b. Sau đó, ô tô tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau khi đi thêm 

125m thì đạt vận tốc 54km/h. Tính công suất trung bình của động cơ xe trên 

quãng đường này? 

ĐS: a/ 500N ; b/ 12500W 

120- Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có 

phương hợp với góc 30
0
 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 

150N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 20m. 
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ĐS:  2595J 

121- Một xe khối lượng 200kg chuyển động thẳng đều lên một dốc dài 200m, cao 

10m với vận tốc 18 km/h, lực ma sát không đổi và có độ lớn là 50N. 

a/ Tính công và công suất của động cơ xe? 

b/ Sau đó xe xuống dốc nhanh dần đều. Biết vận tốc ở đỉnh dốc là 18km/h ở chân dốc 

là 54km/h. Tính công và công suất trung bình của động cơ xe khi xe xuống dốc. 

ĐS: a/ 750W b/ 10000J ; 500W 

122- Một cần trục nâng một vật khối lượng m=100kg từ mặt đất lên cao theo 

phương thẳng đứng. Trong 10m đầu tiên, vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc 

0,8m/s
2
 . Sau đó vật đi lên chậm dần đều thêm 10s nữa thì dừng lại. Tính công 

do cần trục thực hiện, lấy g= 10m/s
2
. 

ĐS: 47600J 

123- Một cần trục nâng đều một vật khối lượng m=3 tần lên cao 10m trong 

10s. Lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tính công của lực nâng? 

b/ Hiệu suất của cần trục là 80%. Tính công suất của động cơ cần trục? 

ĐS: a/ 300000J b/ 37500W 

124- Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu để nâng 

đều một vật khối lượng 1 tấn lên cao 30m theo phương thẳng đứng. Lấy g = 

10m/s
2
. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công đó. 

ĐS: 20s 

 

Định luật bảo toàn cơ năng – Định lý động năng 

 

125- Một vật khối lượng 1 kg được thả rơi từ độ cao 20m. Bỏ qua lực cản 

không khí, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tính thế năng của vật khi thả và suy ra cơ năng của vật? 

b/ Tính thế năng của vật ở độ cao 10m, suy ra động năng của vật tại đây  

c/ Tính động năng của vật khi chạm đất, suy ra vận tốc của vật khi chạm đất ? 

ĐS: a/ 200J  b/ 100J ; 100 J  c/ 200J ; 20m/s 

126- Một viên đá nặng 100g được ném thẳng đứng từ dưới lên trên với vận tốc 

10m/s từ mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tính động năng của viên đá khi ném, suy ra cơ năng của viên đá? 

b/ Tìm độ cao cực đại mà viên đá đạt tới. 

c/ Ở độ cao nào thì thế năng viên đá bằng với động năng của nó? 

ĐS: a/ 5J  b/ 5m  c/ 2,5m 

127- Một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 

10m/s ở độ cao 5m. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm cơ năng của bóng? 

b/ Vận tốc của bóng khi chạm đất? 

ĐS: a/ 1J b/ 2 /m s 10 2 /m s    



[Type text] 

 

128- Một vật nặng được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20m/s từ độ cao 

h=10m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt tới? 

b/ Ở độ cao nào thì động năng của vật bằng 3 lần thế năng của nó? Tìm vận 

tốc của vật khi đó? 

c/ Tìm vận tốc của vật khi chạm đất? 

ĐS:  a/ 30m  b/ 7,5 m ; 15 2 /m s  c/ 10 6 /m s  

129- Một viên bi được thả lăn không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng 

nghiêng cao 40 cm. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm vận tốc của viên bi khi nó đi xuống được nữa dốc? 

b/ Tìm vận tốc của viên bi tại chân dốc? 

c/ Ở vị trí nào trên dốc thì thế năng của viên bi bằng 3 lần động năng của nó ? 

Tìm vận tốc của viên bi khi đó? 

ĐS: a/ 2m/s  b/ 2 2 /m s  c/ 0,3m so với mặt phẳng ngang; 2 /m s  

130- Một xe khối lượng m=4 tấn đang chạy với vận tốc 36 km/h trên đường 

nằm ngang thì tài xế thấy một chướng ngại vật cách xe 10 m và đạp thắng. 

a/ Đường khô, lực hãm (gồm lực ma sát trượt và lực cản không khí) bằng 

22000N. Hỏi xe trượt có đụng vào chướng ngại vật không? 

b/ Đường ướt, lực hãm bằng 8000N. Tính vận tốc của xe lúc va chạm vào 

chướng ngại vật khi trượt. 

ĐS: a/ không, cách chướng ngại vật 0,9m b/ 7,7 m/s 

131- Một ô tô khối lượng 1 tấn khởi hành trên đường ngang, chuyển động 

thẳng nhanh dần đều, sau khi đi được 100m thì đạt vận tốc 36 km/h. Lực cản 

trên đoạn đường này bằng 1% trọng lượng xe. Lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm lực kéo động cơ, tính công và công suất trung bình của động cơ xe? 

b/ Khi đạt vận tốc 36 km/h thì tài xế tắt máy hãm phanh và đi xuống đường 

dốc dài 100 m cao 10m. Biết vận tốc của xe ở chân dốc là 7,2 km/h. Tính công 

của lực hãm và lực hãm trung bình tác dụng lên xe trên đoạn đường dốc. (giải 

câu này bằng định ly động năng) 

ĐS: a/ 600N ; 60000J; 3000W  b/ -148000J ;  1480N 

132- Một ô tô khối lượng 1 tấn khởi hành trên đường nằm ngang, chuyển động 

thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0=36 km/h, sau khi đi được 0,3 km 

thì đạt vận tốc 72km/h. Hệ số ma sát lăn giữa xe với mặt đường là μ=0,01. 

Tính công suất trung bình của động cơ ? Lấy g=10m/s
2
. 

ĐS:  9000W 

133- Một xe khối lượng m= 1 tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần 

đều, sau 10s đạt vận tốc 10m/s. Lực cản bằng 0,1 trọng lượng xe, lấy 

g=10m/s
2
 

a/ Tính công và công suất trung bình của động cơ xe trong thời gian trên? 
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b/ Xe đang chạy với vận tốc trên, tài xế tắt máy để xe chuyển động thẳng 

chậm dần đều. Tính quãng đường xe đi thêm đến khi dừng lại ? 

c/ Nếu tài xế tắt máy và đạp thắng thì xe trượt thêm 5 m thì dừng lại. Tìm lực 

thắng? 

Hãy giải bài toán bằng cách dùng định l ý động năng. 

ĐS: a/ 100kJ; 10kW  b/50m  c/10000N 

134- Một xe khối lượng m=1tấn, khởi hành chuyển động thẳng nhanh dần đều, 

sau 10s đi được 100m trên đường ngang. Hệ số ma sát giữa xe với mặt đường 

là μ=0,04. Lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm lực kéo của động cơ và công của động cơ thực hiện trong thời gian 

trên? 

b/ Sau đó xe chuyển động thẳng đều trên đoạn đường dài 200m. Dùng định ly 

động năng tìm cong của lực kéo động cơ và suy ra công suất của động cơ xe 

trên đoạn đường này? 

ĐS: a/ 2400N ; 240kW  b/ 80kJ  ; 8kW 

135- Một xe khối lượng m=1tấn, khởi hành ở A trên đường ngang đến B rồi 

lên một dốc nghiêng α=30
0
 so với phương nằm ngang tại B, vận tốc của xe tại 

B là 10m/s và khi lên tới đỉnh dốc C thì vận tốc thì chỉ còn 2m/s. Cho 

AB=50m, lấy g=10m/s
2
. 

a/ Tìm lực kéo của động cơ xe? 

b/ Tìm chiều dài của dốc BC? 

Giải bài toán bằng cách dùng định l ý động năng. 

ĐS: a/ 1000N b/ 12m 

136- Một búa máy khối lượng 500kg rơi từ độ cao 2m vào một cọc bê tông 

làm cọc ngập sâu vào đất 0,1m. Lấy g=10m/s
2
. Bỏ qua lực cản không khí. 

a/ Tìm độ lớn lực cản của đất vào cọc? 

b/ Nếu búa máy có hiệu suất 80% thì cọc ngập sâu vào đất bao nhiêu? 

ĐS: a/ 10
5
N b/ 8cm 

137- Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 1kg, dây treo không dãn có 

chiều dài 1m, kéo con lắc lệch so với phương thẳng đứng góc α=60
0
 rồi thả 

nhẹ. Bỏ qua lực cản không khí, lấy 10m/s
2
. 

a/ Tìm cơ năng của con lắc? 

b/ Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng? 

c/ Khi con lắc có vận tốc 1m/s, tìm thế năng của con lắc lúc này? chọn gốc thế 

năng tại vị trí cân bằng. 

d/ Khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30
0
 thì động năng của con lắc 

là bao nhiêu? 

ĐS:  a/ 5J b/ 3,16m c/ 4,5J  d/ 3,5J 

 

PHẦN HAI : NHIỆT HỌC 

 

Chƣơng V. CHẤT KHÍ 
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Bài 28 : CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ  

I. Cấu tạo chất. 

1. Những điều đã học về cấu tạo chất. 

+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 

+ Các phân tử chuyển động không ngừng. 

+ Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

2. Lực tương tác phân tử. 

+ Giữa các phân tử cấu tạo nên vật có lực hút và lực đẩy. 

+ Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi 

khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. Khi khoảng 

cách giữa các phân tử rất lớn thì lực tương tác không đáng kể. 

3. Các thể rắn, lỏng, khí. 

  Vật chất được tồn tại dưới các thể khí, thể lỏng và thể rắn. 

+ Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển 

động hoàn toàn hỗn loạn. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. 

+ Ở thể rắn, lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử 

ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh 

các vị trí này.  Các vật rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định. 

+ Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn 

ở thể rắn, nên các phân tử dao đông xung quang vị trí cân bằng có thể di 

chuyển được. Chất lỏng có thể tích riêng xác định nhưng không có hình dạng 

riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó. 

II. Thuyết động học phân tử chất khí. 

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. 

+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng 

cách giữa chúng. 

+ Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng ; chuyển động này càng 

nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao. 

+ Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm 

vào thành bình gây áp suất lên thành bình. 

2. Khí lí tưởng. 

  Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi 

va chạm gọi là khí lí tưởng. 

 

Bài 29 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ÔT  

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. 

  Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái là: 

thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. 

  Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá 

trình biến đổi trạng thái. 
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  Những quá trình trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số 

không đổi gọi là đẳng quá trình. 

 

II. Quá trình đẳng nhiệt. 

  Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi 

 

III. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt. 

3. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt. 

  Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ 

nghịch với thể tích. 

p  
V

1
 hay pV = hằng số 

Hoặc:    p1V1 = p2V2 = … 

 

IV. Đƣờng đẳng nhiệt. 

  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không 

đổi gọi là đường đẳng nhiệt. 

  Dạng đường đẳng nhiệt : 

 
  Trong hệ toạ độ p, V đường đẳng nhiệt là đường hypebol. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình trong đó nhiệt độ được giữ không đổi 
Nội dung định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng 

khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích 1 1 2 2. .p V p V  
Trong đó áp suất đơn vị ( Pa), thể tích đơn vị ( lít) 

-1atm = 1,013.10
5
Pa, 1mmHg = 133,32 Pa, 1 Bar = 10

5
Pa 

-1m
3
 = 1000lít, 1cm

3
 = 0,001 lí, 1dm

3
 = 1 lít 

- Công thức tính khối lượng riêng: m =  .V 

 là khối lượng riêng (kg/m
3
) 

Bài 1: Dưới áp suất 10
5
Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Tính thể tích của 

khí đó dưới áp suất 3.10
5
Pa. 

Hướng dẫn giải: 

1 1 2 2 2 3,3pV p V V    lít 
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Bài 2: Một bình có thể tích 10 lít chứa 1 chất khí dưới áp suất 30at. Cho biết 

thể tích của chất khí khi ta mở nút bình? Coi nhiệt độ của khí là không đổi và 

áp suất của khí quyển là 1at. 

Hướng dẫn giải: 

1at = 1,013.10
5
 Pa 

1 1 2 2 2 300pV p V V    lít 

Bài 3: Một lượng khí ở nhiệt độ 18
0
C có thể tích 1m

3
 và áp suất 1atm. Người 

ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm. Tính thể tích khí nén. 

Hướng dẫn giải: 

1 1 2 2 2 0,286pV p V V   m
3
 

Bài 4: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít. Áp suất khí tăng 

thêm 0,75at. Áp suất khí ban đầu là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1
1 1 2 2 1

( 0,75).4
1,5

6

p
pV p V p at


      

Bài 5: Dưới áp suất 1,5bar một lượng khí có V1 = 10 lít. Tính thể tích của khí 

đó ở áp suất 2atm. 

Hướng dẫn giải: 

1 1 2 2 2 7,4pV p V V    lít 

Bài 6: Một lượng khí có v1 = 3 lít, p1 = 3.10
5
Pa. Hỏi khi nén V2 = 2/3 V1 thì áp 

suất của nó là? 

Hướng dẫn giải: 

51
1 1 2 2 2

3
4,5.10

2

p
pV p V p Pa      

Bài 7: Nén một khối khí đẳng nhiệt từ thể tích 24 lít đến 16 lít thì thấy áp suất 

khí tăng thêm lượng p  = 30kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là? 

Hướng dẫn giải: 
3

1
1 1 2 2 1

( 30.10 ).16
60

24

p
pV p V p KPa


      

Bài 8: Một khối khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 16 lít, áp suất từ 1atm tới 

4atm. Tìm thể tích khí đã bị nén. 

Hướng dẫn giải: 

1 1 1 1
2 1 2 1

2 2

12
pV pV

V V V V V
p p

        lít 

Bài 9: Tính khối lượng khí oxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 

150atm ở t = 0
0
C. Biết ở đkc khối lượng riêng của oxi là 1,43kg/m

3
. 

Hướng dẫn giải: 
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Ở ĐKC có p0 = 1atm   m = V0. 0  

Ở O
0
C , áp suất 150m  m = V.   

Khối lượng không đổi: 0 0V . =V.  0 0.V
V




   

Mà V0. 0  = V.   
30

0

.
214,5 /

p
kg m

p


    

m = V.   = 2,145 kg 

Bài 10: Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm 2.10
5
Pa thì thể tích giảm 3 

lít. Nếu áp suất tăng thêm 5.10
5
Pa thì thể tích giảm 5 lít. Tìm áp suất và thể 

tích ban đầu của khí, biết nhiệt độ khí không đổi. 

Hướng dẫn giải: 
5

1 1 2 2 1 1 1 1

' ' 5

1 1 2 2 1 1 1 1

( 2.10 )( 3)

( 5.10 )( 5)

pV p V pV p V

pV p V pV p V

    

    
 

Từ 2 pt trên   p1 = 4.10
5
 Pa ; V1 = 9 lít 

 

 

Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ  

I. Quá trình đẳng tích. 

  Quá trình đẵng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. 

II. Định luật Sác –lơ. 

  Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với 

nhiệt độ tuyệt đối. 

p ~ T
T

p
 = hằng số  hay 

1

1

T

p
= 

2

2

T

p
= … 

III. Đƣờng đẳng tích. 

  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không 

đổi gọi là đường đẳng tích. 

  Dạng đường đẳng tích : 

 
  Trong hệ toạ độ OpT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. 

 



[Type text] 

 

Quá trình đẳng tích là quá trình trong đó thể tích được giữ không đổi 

Nội dung định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất 

định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 1 2

1 2

p p

T T
  

Trong đó áp suất đơn vị ( Pa), thể tích đơn vị ( lít) 

 1atm = 1,013.10
5
Pa, 1mmHg =133,32 Pa,   1 Bar = 10

5
Pa 

T = 273 + t (
0
C) 

 
Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Một bình thép chứa khí ở 27
0
C dưới áp suất 6,3.10

-5
Pa. làm lạnh bình 

tới nhiệt độ - 73
0
C thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

51 2 2 1
2

1 2 1

.
4,2.10

p p T p
p Pa

T T T
     

Bài 2: Một bình được nạp khí ở 33
0
C dưới áp suất 300 Pa. Sau đó bình được 

chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37
0
C. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 2 1
2

1 2 1

2 1

.
303,9

3,9

p p T p
p Pa

T T T

p p p Pa

   

    

 

Bài 3: Một bình thép chứa khí ở 7
0
C dưới áp suất 4 atm. Nhiệt độ của khí 

trong bình là bao nhiêu khi áp suất khí tăng thêm 0,5atm. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 1 2
2

1 2 1

.
315

p p T p
T K

T T p
     

Bài 4: Van an toàn của một nồi áp suất sẽ mở khi áp suất nồi bằng 9atm. Ở 

20
0
C, hơi trong nồi có áp suất 1,5atm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ 

mở. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 1 2
2

1 2 1

.
1758

p p T p
T K

T T p
     

Bài 5: Khí trong bình kín có nhiệt độ là bao nhiêu bít khi áp suất tăng 2 lần thì 

nhiệt độ trong bình tăng thêm 313K, thể tích không đổi. 

Hướng dẫn giải: 

01 2 2 1 1 1
1

1 2 2 1

. ( 313).
313 40

2

p p T p T p
T K t C

T T p p
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Bài 6: Biết áp suất của khí trơ trong bóng đèn tăng 1,5 lần khi đèn cháy sáng 

so với tắt. Biết nhiệt độ đèn khi tắt là 27
0
C. Hỏi nhiệt độ đèn khi cháy sáng 

bình thường là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Đèn kín   quá trình đẳng tích 

0.
1,5 450 177s t

t s t

s

T p
T T K t C

p
      

Bài 7: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít đến 11,5 lít thì áp suất tăng thêm 1 

lượng 3,5kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 

1 2
1 1 2 2 1

1

( ).
11500

p p V
pV p V p Pa

V


      

Bài 8: Khi đun nóng khí trong bình kín thêm 20
0
C thì áp suất khí tăng thêm 

1/20 áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 2 1 1 1 1
1

1 2 2
1 1

. ( 20). 20
400

1 1
( ) 1

20 20

p p T p T p T
T K

T T p
p p

 
     

 

 

Bài 9: Đun nóng đẳng tích một lượng khí lên 25
0
C thì áp suất tăng thêm 

12,5% so với áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 2 1 1 1 1
1

1 2 2 1 1

. ( 25). 25
200

( 0,125. ) 1,125

p p T p T p T
T K

T T p p p

 
     


 

 

 

Bài 31 : PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG 

I. Khí thực và khí lí tƣởng. 

  Các chất khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật Bôilơ – Mariôt và 

định luật Sáclơ. Giá trị của tích pV và thương 
T

p
thay đổi theo bản chất, nhiệt 

độ và áp suất của chất khí. 

  Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học. 

 

II. Phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng. 

  Xét một lượng khí chuyển từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, 

V2, T2) qua trạng thái trung gian (1’) (p’, V2, T1) : 



[Type text] 

 

 
- Từ TT.1  TT. 1’ : quá trình đẳng nhiệt 

- Ta có p1V1=p’V2 => p’=
2

11

V

Vp
 

      - Từ TT.1’ TT.2 : quá trình đẳng tích: 

         Ta có  
2

2

1

''

T

p

T

p
  (2) 

Thế (1) vào (2) ta được 
2

2

12

11

T

p

TV

Vp
  

=> 
T

pV

T

Vp

T

Vp

2

22

1

11  hằng số    (3) 

(3) gọi là phƣơng trình trạng thái khí lý tƣởng 

III. Quá trình đẳng áp. 

1. Quá trình đẳng áp. 

  Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi. 

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp. 

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỷ lệ thuận với 

nhiệt độ tuyệt đối 

V~ 
T

V
T hằng số          hay       

2

2

1

1

T

V

T

V
  

3. Đường đẳng áp. 

  Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không 

đổi gọi là đường  đẳng áp. 

  Dạng đường đẳng áp : 
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  Trong hệ toạ độ OVT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ 

độ. 

 

IV. Độ không tuyệt đối. 

  Từ các đường đẳng tích và đẳng áp trong các hệ trục toạ độ OpT và OVT ta 

thấy khi T = 0K thì p = 0 và V = 0. Hơn nữa ở nhiệt độ dưới 0K thì áp suất và 

thể tích sẽ só giá trị âm. Đó là điều không thể thực hiện được. 

  Do đó, Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi 

là độ không tuyệt đối. 

  Nhiệt độ thấp nhất mà con người thực hiện được trong phòng thí nghiệm hiện 

nay là 10
-9 

K. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Một quả bóng có thể tích 2 lít, chứa khí ở 27
0
C có áp suất 1at. Người ta 

nung nóng quả bóng đến nhiệt độ 57
0
C đồng thời giảm thể tích còn 1 lít. Áp 

suất lúc sau là bao nhiêu?. 

Hướng dẫn giải: 

2 1 1
2

1 2

. .
2,2

.

T p V
p at

T V
   

Bài 2: Một lượng khí H2 đựng trong bình có V1 = 2 lít ở áp suất 1,5at, t1 = 

27
0
C. Đun nóng khí đến t2 = 127

0
C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra 

ngoài. Tính áp suất khí trong bình. 

Hướng dẫn giải: 

2 1 1
2

1 2

. .
4

.

T p V
p at

T V
   

Bài 3: Ở 27
0
C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở 

nhiệt độ 227
0
C khi áp suất không đổi là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

1 2 2 1
2

1 2 1

.
10

V V T V
V

T T T
     lít 

Bài 4: Một lượng khí đựng trong xilanh có pittông chuyển động được. Các 

thông số của lượng khí: 1,5atm, 13,5 lít, 300K. Khi pit tông bị nén, áp suất 

tăng lên 3,7atm,  thể tích giảm còn 10 lít. Xác định nhiệt độ khi nén. 

Hướng dẫn giải: 



[Type text] 

 

02 2 1
2

1 1

. .
548,1 275,1

.

p V T
T K C

p V
    

Bài 5: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm
3
 hỗn hợp khí dưới áp 

suất 1atm và nhiệt độ 47
0
C. Pit tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp 

khí chỉ còn 0,2 dm
3
 và áp suất tăng lên 15atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí 

nén. 

Hướng dẫn giải: 

2 2 1
2

1 1

. .
480

.

p V T
T K

p V
   

Bài 6: Người ta bơm khí ôxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5000 

lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24
0
C và áp suất 765mmHg. Xác 

định khối lượng khí bơm vào sau mỗi giây. Coi quá trình bơm diễn ra 1 cách 

đều đặn. 

Hướng dẫn giải: 

Ở đk chuẩn p1 = 760mmHg, 
3

1 1,29 /kg m   

1 2

1 2

;
m m

V V
 

   

2 1 1 1 1 2
2 2

1 2 2 1

. . . .

. .

T p V T p
V

T p T p


    

1 1 2
2

2 1

. .
.

.

T p
m V

T p


   là khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ. 

Khối lượng bơm vào sau mỗi giây: m
’
 = m /1800 = 3,3.10

-3
Kg/s 

Bài 7: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27
0
C để cho thể tích của nó chỉ là 4 lít, vì nén 

nhanh khí bị nóng lên đến 60
0
C. Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần? 

Hướng dẫn giải: 

1 1 2 2 2 2 1

1 2 1 2 1

2,78
.

pV p V p T V

T T p V T
     lần 

Bài 8: Một quả bóng có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 28
0
C trên mặt đất. Bóng 

được thả bay lên đến độ cao mà ở đó áp suất khí quyển chỉ còn 0,55 lần áp 

suất khí quyển ở mặt đất và có nhiệt độ 5
0
C. Tính thể tích của quả bóng ở độ 

cao đó ( bỏ qua áp suất phụ gây ra bởi vỏ bóng). 

Hướng dẫn giải: 

2 1 1
2

1 2

340,7
T pV

V
T p

   lít 
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Bài 9:  Tính khối lượng riêng của KK ở 80
0
C và áp suất 2,5.10

5
Pa. Biết khối 

lượng riêng của KK ở 0
0
C là 1,29kg/m

3
, và áp suất 1,01.10

5
Pa. 

Hướng dẫn giải: 

32 1 1 2 1
2 2

1 2 2 1 1 2

.
2,5 /

. .

T pV T p mm
V kg m

T p T p


 
      

 

BÀI TẬP CHƢƠNG V 

Các định luật về chất khí – Phƣơng trình trạng thái khí lý tƣởng 

 

138- Một xy-lanh chứa 150cm
3
 khí ở áp suất 2.10

5
Pa. Pít tông nén khí trong 

xy-lanh xuống còn 100cm
3. 

Tính
 
áp suất khí trong xy-lanh lúc này, coi nhiệt độ 

của khí không đổi. 

ĐS: 3.10
5
Pa  

139- Một lượng khí có thể tích 1 m
3
 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt 

khí đến áp suất 2.5atm . Tính thể tích của khí nén 

ĐS: 0.4 m
3
  

140- Người ta chứa khí hydro trong một bình lớn áp suất 1 atm. Tính thể tích 

khí phải lấy ra từ bình lớn để nạp vào bình nhỏ có thể tích 20 lít dưới áp suất 

25 atm. Coi nhiệt độ của khí khi nạp vào từ bình lớn sang bình nhỏ là không 

đổi. 

ĐS: 500 lít 

141- Tính khối lượng khí Oxy đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 

150 atm ở nhiệt độ 0
o
C . Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của Oxy là 

1.43kg/m
3
 

ĐS: 2.145kg 

142- 12g khí chứa trong một b2inh kín có thể tích 12 lít ở áp suất 1 atm. 

Người ta nén khí trong bình trong điều kiện nhiệt độ không đổi đến khi khối 

lượng riêng của khí trong bình là D=3g/l. Tìm áp suất khí trong bình đó. 

ĐS: 3 atm 

143- Bơm không khí ở áp suất 1 atm vào một quả bóng cao su, mỗi lần nén 

pít- tông thì đẩy được 125cm
3 

. Nếu nén 40 lần thì áp suất khí trong bóng là 

bao nhiêu? Biết dung tích của bóng lúc đó là 2,5 lít. Cho rằng trước khi bơm 

trong bóng không có không khí và khi bơm nhiệt độ khí không đổi. 

ĐS: 2 atm 

144- Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang , tiết diện nhỏ, chiều dài 

L=100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thủy ngân dài h= 20cm, trong ống có 

không khí. Khi đặt ống thẳng đứng cột thủy ngân chuyển xuống dưới một 

đoạn l=10cm. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang. Coi 

nhiệt độ của không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng của thủy ngân 

là D=1,36.10
4
 kg/m

3. 
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ĐS: 5.10
4
 Pa 

145- Một bình khí chứa khí Oxy ở nhiệt độ 20
0
C và áp suất 10

5
 Pa. Nếu đem 

phơi nắng ở nhiệt độ 40
o
C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ? 

ĐS: 1,068.10
5
 Pa   

146- Một ruột xe máy  được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20
o
C và áp suất 2 

atm. Hỏi ruột có bị nổ không, khi để ngoa2ina81ng nhiệt độ 40
o
C? Coi thể tích 

của ruột là không đổi và biết ruột chỉ chịu được áp suấ tối đa là 2,5 atm. 

ĐS: 2,15 atm, ruột không bị nổ 

147- Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn . 

Nung nóng bình lên với nhiệt độ là 273
o
C  thì áp suất không khí trong bình là 

bao nhiêu? 

ĐS: 2 atm 

148- Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27
o
C và áp suất 0,6 atm. Khi đèn 

cháy sáng áp suất trong đèn là 1 atm và không làm vỡ bóng đèn. Tính nhiệt 

khí trong đèn khi đèn cháy sáng. 

ĐS: 227
o
C 

149- Một bánh xe được bơm vào lúc sáng sơm khi nhiệt độ xung quang là 7
o
C. 

Hởi áp suất khí trong ruột bánh xe tăng thêm bao nhiêu phần trăm vào giữa 

trưa khi nhiệt độ lên đến 35
o
C. 

ĐS: 10% 

150- Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30
o
C và áp suất 2.10

5
 Pa. 

Hỏi phải tăng nhiệt độ lên đến bao nhiêu độ để áp suất khí trong bình tăng lên 

gấp đôi? 

ĐS: 333
o
C 

151- Ở nhiệt độ 273
o
C thể tích của một lượng khí là 10 lít. Tính thể tích của 

lượng khí đó ở 546
o
C khi áp suất không đổi? 

ĐS: 15 lít. 

152- 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 7
o
C . Sau khi đun nóng đẳng áp, khối lượng 

riêng của khí là 1,2g/l. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung ? 

ĐS: 427
o
C 

153- Chất khí trong xy-lanh của một động cơ nhiệt có đẳng áp 2 atm và nhiệt 

độ là 127
o
C  

a) Khi thể tích không đổi, nhiệt độ giảm còn 27
o
C thì áp suất trong xy-lanh là 

bao nhiêu ? 

b) Khi nhiệt độ trong xy-lanh không đổi, muốn tăng áp suất lên 8 atm thì thể 

tích xy-lanh phải thay đổi thế nào ? 

c.Nếu nén thể tích khí giảm đi hai lần và áp suất tăng lên 3atm thì nhiệt độ lúc 

đó là bao nhiêu. 

Đs:   a. 1.5atm                b.giảm đi 4 lần        c/ 27
0
c 

154. Trong một xy lanh của một động cơ đốt trong có thể tích 40dm
3
 có một 

hỗn hợp khí có áp xuất 1atm nhiệt độ 47
o
C. Khi pít tông nén hỗn hợp khí đến  
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thể tích 5dcm
3
 có áp xuất 15atm thì hỗn hợp khí Trong một xy lanh là bao 

nhiêu? 

ĐS: 327
0
C 

155. Một bình cầu có dung tích 20 lít chứa ô xy ở 16
0
C dưới áp suất 100atm. 

Tính thể tích của ô xy này ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Đs 1889 lít. 

156. Pít tông của một máy nén khí sau mỗi làn nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt 

độ 27
0
C ,áp suất 1 atm vào một bình chứa 2 dm

3
 dcm

3
.Tính nhiệt độ không khí 

trong bình khi pít tông thực hiện 1000 lần nén. Biết áp suất khí trong bình sau 

khi nén là 2.1 atm. 

Đs: 42
0
C 

157. Áp suất khí trong xy lanh của một động cơ vào cuối kỳ nén là bao nhiêu ? 

Biết quá trình nén , nhiệt độ tăng lên từ 50
0
 lên đến 250

0
 , thể tích giảm từ  

0.75 lít còn lại 0.123 lít và áp suất ban đầu là 8.10
4
 pa  

Đs 80.96.10
4
Pa 

158. Một bình kín có thể tích 0.4 m
3 

, chứa khí ở 27
0
C ở áp suất 1.5 atm khi 

mở nắp , áp suất trong bình còn lại  là 1 atm và nhiệt độ là 0
0
  

a. Tìm thể tích khí thoát ra khỏi bình ở điều kiện tiêu chuẩn. 

b. Tìm khối lượng khí còn lại trong bình và khối lượng khí thoát ra . Biết khối 

lượng riêng  của khí ở điều kiện chuẩn là D0=1.2Kg/m
3 

Đs a. 0.146 m
3
       b.0.48 Kg     ; 0.1752 Kg 

159. Một lượng khí ở áp suất  1 atm , nhiệt độ 27
0
C chiếm thể tích 5 lít biến 

đổi đẳng tích  tới nhiệt độ 327
0
C, rồi biến đổi đẳng áp tới 120

0
C. Tìm áp suất 

sau khi biến đổi đẳng tích và thể tích của khí sau khi biến đổi đẳng áp? 

Đs  2atm                 6 lít 

160. 6 gam khí ở trạng thái khí ở trạng thái có p1=6 atm; có V1=2 lít; T1=27
0
C 

biến đổi đẳng áp sang trạng thái 2 có nhiệt độ T2=627
0
C sau đó biến đổi đẳng 

tích sang trạng thái 3 có áp suất p3=2 atm. Cuối cùng biến đổi đẳng nhiệt sang 

trạng thái 4 mà khối lượng riêng của khí lúc đó là D=2g/lit 

a) Tìm thể tích của khí sau khi biến đổi đẳng áp. 

b) Tìm nhiệt độ  của khí sau khi biến đổi đẳng tích 

c) Tìm áp suất  của khí sau khi biến đổi đẳng nhiệt 

d) Vẽ đường biểu diễn các biến đổi trên trên các hệ tọa độ (p,V); (p,T); (p,T) 

Đs:          a) 6 lít               b) 300K                   c) 4 atm 

Chƣơng VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

 

Bài 32 : NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG  

I. Nội năng. 

1. Nội năng là gì ? 

  Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

  Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật : U = f(T, V) 
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2. Độ biến thiên nội năng. 

 Là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình. 

II. Hai cách làm thay đổi nội năng. 

1. Thực hiện công. 

Ví dụ: Làm nóng miếng kim loại bằng ma sát 

2. Truyền nhiệt. 

a) Quá trình truyền nhiệt. 

  Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình 

truyền nhiệt. 

Ví dụ: làm nóng miếng kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng 

b) Nhiệt lượng. 

  Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng. 

U = Q 

  Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ 

thay đổi được tính theo công thức : 

Q = mct 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Người ta bỏ 1 miếng hợp kim  chì và kẽm có khối lượng 50g ở t = 

136
0
C  vào 1 nhiệt lượng kế có nhiệt dung là 50 J/K chứa 100g nước ở 14

0
C. 

Xác định khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ khi cân 

bằng trong nhiệt lượng kế là 18
0
C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mt nên ngoài, 

CZn = 377 J/kg.K, CPb = 126 J/Kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng toả ra: QZn = mZn.CZn(t1 – t ) = 39766mZn 

                    QPb = mPb.CPb(t1 – t ) = 14868mPb 

Nhiệt lượng thu vào: 

                               QH2O = mH2O.CH2O(t – t2 ) = 1672 J 

                               QNLK = C
’
 (t – t2 ) = 200 J  

Qtoả = Qthu 

 39766mZn + 14868mPb = 1672 +  200  

  mZn = 0,045 kg, mPb = 0,005kg 

Bài 2: Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta đưa vào một miếng sắt m = 

22,3g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả 

ngay vào nhiệt lượng kế chứa 450g nước ở 15
0
C, nhiệt độ của nước tăng lên 

tới 22,5
0
C. 

a. Xác định nhiệt độ của lò. 

b. Trong câu trên người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt lượng kế, thực ra 

nhiệt lượng kế có m = 200g. 

Biết CFe = 478 J/kg.K, 
2H OC = 4180 J/kg.K, CNLK = 418 J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 
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a/ Nhiệt lượng tỏa ra 

QFe = mFe.CFe ( t2 – t ) = 10,7t2 – 239,8    J 

Nhiệt lượng thu vào: 

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 14107,5 J 

Qtoả = Qthu 

 10,7t2 – 239,8 = 14107,5 

  t2 = 1340,9
0
C 

b/ Nhiệt lượng do lượng kế thu vào. 

QNLK = mLNK.CNLK(t – t1 ) = 627 J 

Qtoả = Qthu 

 10,7t2 – 239,8 = 14107,5 

  t2 = 1340,9
0
C 

Bài 3: Một cốc nhôm m = 100g chứa 300g nước ở nhiệt độ 20
0
C. Người ta thả 

vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75g vừa rút ra từ nồi nước sôi 100
0
C. 

Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các 

hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy CAl = 880 J/kg.K, Ccu = 380 J/kg.K, 
2H OC = 4190 

J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng tỏa ra 

Qcu = mcu.Ccu ( t2 – t ) = 2850 – 28,5t   J 

Nhiệt lượng thu vào: 

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 1257.t – 25140 

QAl = mAl.CAl(t – t1 ) = 88.t - 1760 

Qtoả = Qthu 

 2850 – 28,5t   = 1257.t – 25140 + 88.t - 1760 

  t = 21,7
0
C 

Bài 4: Người ta thả miếng đồng m = 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội 

đi từ 80
0
C đến 20

0
C. Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu từ 

đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Lấy Ccu = 380 J/kg.K, 
2H OC = 4190 

J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng tỏa ra 

Qcu = mcu.Ccu ( t1 – t ) = 11400   J 

Qtoả = Qthu QH2O = 11400 J 

Nước nóng lên thêm: 

QH2O = mH2O.CH2O Δt  

 11400 = 0,5.4190. Δt 

  Δt = 5,4
0
C 

Bài 5: Trộn 3 chất lỏng không tác dụng hoá học lẫn nhau. Biết m1 = 1kg, m2 = 

10kg, m3 = 5kg, t1 = 6
0
C, t2 = - 40

0
C, t3 = 60

0
C, C1 = 2 KJ/kg.K, C2 = 4 

KJ/kg.K, C3 = 2 KJ/kg.K. Tìm nhiệt độ khi cân bằng.  



[Type text] 

 

Hướng dẫn giải: 

Q1 = m1.C1.( t – t1) = 1.2.10
3
 (t – 6) = 2.10

3
t  -12.10

3 

Q2 = m2.C2.( t – t2) = 10.4.10
3
 (t + 40 ) = 40.10

3
t  + 160.10

4
 

Q3 = m3.C3.( t – t3) = 5.2.10
3
 (t - 60 ) = 10.10

3
t  - 60.10

4
 

Qtỏa = Qthu 

 2.10
3
t  -12.10

3 
+ 40.10

3
t  + 160.10

4
 + 10.10

3
t  - 60.10

4 
 = 0 

 t = - 19
0
C 

Bài 6: Thả một quả cầu nhôm m = 0,15kg được đun nóng tới 100
0
C vào một 

cốc nước ở 20
0
C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều 

bằng 25
0
C. Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt 

cho nhau, CAl = 880 J/kg.K, 
2H OC = 4200 J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng tỏa ra 

QAl = mAl.CAl ( t1 – t ) = 9900   J 

Qtoả = Qthu QH2O = Qtỏa = 9900 J 

  9900 = mH2O.CH2O(t – t2 ) 

 9900 = mH2O. 4200 ( 25 – 20 ) 

mH2O = 0,47 kg 

Bài 7: Để xác định nhiệt dung riêng của 1 kim loại, người ta bỏ vào nhiệt 

lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 15
0
C một miếng kim loại có m = 400g 

được đun nóng tới 100
0
C. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 20

0
C. Tính 

nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và 

không khí. Lấy 
2H OC = 4190 J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng tỏa ra 

QKl = mKl.CKl ( t2 – t ) = 0,4.CKl.(100 – 20 ) = 32.CKl 

Nhiệt lượng thu vào: 

Qthu = QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 10475 J 

Qtỏa = Qthu 

 32.CKl = 10475 

CKl = 327,34 J/Kg.K 

Bài 8: Một ấm đun nước bằng nhôm có  m = 350g, chứa 2,75kg nước được 

đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650KJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60
0
C. 

Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết CAl = 880 J/kg.K, 
2H OC = 4190 J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng thu vào: 

QH2O = mH2O.CH2O(t – t1 ) = 691350 – 11522,5t1 

QAl = mAl.CAl(t – t1 ) = 19320 – 322t1 

Nhiệt lượng ấm nhôm đựng nước nhận được 
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QH2O + QAl = 650.10
3
 

  t = 5,1
0
C 

Bài 9: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng 

đó vào 20g nước ở 100
0
C. Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệtk độ của hỗn hợp 

nước là 37,5
0
C, mhh = 140g. Biết nhiệt độ ban đầu của nó là 20

0
C, 

2H OC = 

4200 J/kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

Nhiệt lượng tỏa ra 

QH2O = mH2O.CH2O ( t2 – t ) = 5250     J 

Nhiệt lượng thu vào: 

QCL = mCL.CCL(t – t1 ) = 2,1. CCL J 

Qtỏa = Qthu 

 5250 = 2,1.CCL 

CCL = 2500 J/Kg.K 

Bài 10: Một cái cốc đựng 200cc nước có tổng khối lượng 300g ở nhiệt độ 

30
0
C. Một người đổ thêm vào cốc 100cc nước sôi. Sau khi cân bằng nhiệt thì 

có nhiệt độ 50
0
C. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm cốc, biết 

2H OC = 

4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1kg/ lít. 

Hướng dẫn giải: 

1 cc = 1ml = 10
-6

m
3
 

Khối lượng ban đầu của nước trong cốc: m1 = V1.  n = 200g 

Khối lượng cốc: m = 300 – 200 = 100g 

Nhiệt lượng do lượng nước thêm vào tỏa ra khi từ 100
0
 đến 50

0
 

Q2 = m2.Cn ( 100 – 50 ) 

Nhiệt lượng do lượng nước trong cốc thu vào để tăng từ 30
0
 đến 50

0
 

Q
’
 = m1.Cn.(50 – 30 ) 

Nhiệt lượng do cốc thu vào khi tăng từ 30
0
 đến 50

0
 

Qc = m.Cc. ( 50 – 30 ) 

Qtỏa = QthuQ
’
 + Qc = Q2 

m.Cc.( 50 – 30 ) + m1.Cn.(50 – 30 ) = m2.Cn ( 100 – 50 ) 

  C = 2100 J/.Kg.K 

Bài 33: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC  

I. Nguyên lí I nhiệt động lực học. 

  Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật 

nhận được. 

U = A + Q 

  Qui ước dấu : 

U> 0: nội năng tăng; U< 0: nội năng giảm. 

A> 0: hệ nhận công; A< 0: hệ thực hiện công. 

Q> 0: hệ nhận nhiệt; Q< 0: hệ truyền nhiệt. 
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II. Nguyên lí II nhiệt động lực học. 

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.(Đọc thêm) 

2. Nguyên lí II nhiệt dộng lực học. 

a) Cách phát biểu của Clau-di-út. 

  Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang một vật nóng hơn. 

b) Cách phát biểu của Các-nô. 

  Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được thành công 

cơ học. 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

Bài 1: Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5J cho chất khí đựng trong 1 xilanh 

đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi một đoạn 5cm. Tính độ biến 

thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn là 

20N. 

Hướng dẫn giải: 

A = - F.s = - 1J. 

0,5U Q A J     

Bài 2: Một lượng khí ở áp suất 3.10
5
Pa có thể tích 8 lít. Sau khi đun nóng 

đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10 lít. 

a. Tính công khí thực hiện được. 

b. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết trong khi đun nóng khí nhận 

được nhiệt lượng 1000J. 

Hướng dẫn giải: 

a. 400U Q A J     

b. . 600A p V J    

Bài 3: Một ĐC của xe máy có H = 20%. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 

1kg xăng có năng suất toả nhiệt là 46.10
6
J/kg. Công suất của động cơ xe máy 

là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

Khi 1 kg  xăng cháy hết sẽ tỏa ra nhiệt lượng: 46.10
6
J. 

50,2 92.10
A

H A J
Q

     

P = A / t = 2555,56 W 

Bài 4: Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,6.10
4
J 

đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,2.10
4
J. Tính hiệu suất của động cơ. 

Hướng dẫn giải: 

1 2 1
11%

9

A Q Q
H H

Q Q
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Bài 5: Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5J cho chất khí đựng trong xilanh đặt 

nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi đoạn 5cm. Tính độ biến thiên nội 

năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20N. 

Hướng dẫn giải: 

A = Fc. s = 1 J  0,5U Q A J     

Bài 6: Khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02m
3
 và nội năng biến thiên 

lượng 1280J. Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá trình là quá 

trình đẳng áp ở áp suất 2.10
5
Pa. 

Hướng dẫn giải: 

 . 4000A p V J      52800U Q A Q J      

Bài 7: Một khối khí có V = 7,5 lít, p = 2.10
5
Pa, nhiệt độ 27

0
C. Khí được nén 

đẳng áp nhận công 50J. Tính nhiệt độ sau cùng của khí. 

Hướng dẫn giải: 

A = p ( V2 – V1 ) = -50 J V2 = 7,5.10
-3

 m
3
 T2 = 292K 

Bài 8: Bình kín ( dung tích coi như không đổi) chứa 14g N2 ở áp suất 1atm và 

t = 27
0
C. Khíđược đun nóng, áp suất tăng gấp 5 lần. Nội năng của khí biến 

thiên lượng là bao nhiêu?, lấy CN = 0,75KJ/ kg.K. 

Hướng dẫn giải: 

V không đổi   A = 0  U Q    

 Vì quá trình đẳng tích ta có: T2 = 1500K 

Q = . .mC T  = 12432J  

Bài 9: Diện tích mặt pittông là 150cm
2
 nằm cách đáy của xilanh đoạn 30cm, 

khối lượng khí ở t = 25
0
C, p = 10

5
Pa. Khi nhận được năng lượng do 5g xăng 

bị đốt cháy tỏa ra, khí dãn nở ở áp suất không đổi, nhiệt độ của nó tăng thêm 

50
0
C. 

a. Tính công do khí thực hiện. 

b. . Hiệu suất của quá trình dãn khí là? Biết rằng chỉ có 10% năng lượng 

của xăng lá có ích, năng suất tỏa nhiệt của xăng là q = 4,4.10
7
 J/kg. 

Coi khí là lý tưởng. 

Hướng dẫn giải: 

a. V1 = S.h = 4,5.10
-3

m
3
 

Vì quá trình đẳng áp V2 = 5,3.10
-3

m
3
 

A = p.(V2 – V1) = 80J 

     b.    Q1 = 10%.Q = 10%q.m = 22.10
3
 J 

  
33,6.10 0,36%

A
H

Q
    

Bài 10: Chất khí trong 1 xilanh có p = 8.10
5
Pa. Khi dãn đẳng áp khí sẽ thực 

hiện 1 công là bao nhiêu? Nếu nhiệt độ của nó tăng lên gấp đôi. Xilanh có tiết 

diện ngang bên trong là 200cm
3
 và lúc đầu mặt pittông cách đáy xilanh 40cm. 

Hướng dẫn giải: 
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A = p.(V2 – V1) = 6400J 

Với V1 = S.h = 8.10
-3

m
3
 

Vì quá trình đẳng áp V2 = 0,016m
3
. 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG VI 

 

Nội năng và sự biến thiên của nội năng – Các nguyên lý nhiệt động lực học 

 

161. Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20
0
C . 

Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg ở nhiệt độ 75
o
C. Xác 

định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền 

nhiệt ra môi trường bên ngoài. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 920J/(kg.K), 

của nước là  4180J/(kg.K) và của sắt là 460J/(kg.K)  

ĐS: 25
o
C 

162. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 g chứa 210 g nước ở 

nhiệt độ 8,4
o
C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g ở nhiệt độ 

100
o
C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim 

loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5
0
C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra 

môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là: 128J/(kg.K) và của 

nước là 4180 J/(kg.K). 

ĐS: 780 J/(kg.K). 

163. Người ta bỏ một miếng kim loại chì và kẽm có khối lượng 50 g ở nhiệt 

độ 136
o
C vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho 

vật nóng thêm lên 1
o
C) là 50 J/K chứa 100 g nước ở 14

o
C. Xác định khối 

lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng 

nhiệt trong nhiệt lượng kế là 18
o
C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường 

bên ngoài. Nhiệt dung riêng của kẽm là  337 J/(kg.K), của chì là 126 J/(kg.K) 

và của nước là 4180 J/(kg.K). 

ĐS: mzn=0,045kg;        mpb=0,005kg        

164. Một quả bóng có khối lượng 100 g, rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy 

lên được 7 m. Tại sao bóng không nảy lên tới độ cao ban đầu? Tính độ biến 

thiên nội năng của quả bóng ? Lấy g=10m/s
2
 

ĐS: 3 J   

165. Người ta cung cấp chất khí chứa trong xy-lanh một nhiệt lượng 100 J. 

Chất khí nảy ra đẩy pít- tông lên và thực hiện một công là 70 J. Hỏi nội năng 

của khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu? 

ĐS: 30 J 

166.Người ta thực hiện một công 100 J để nén khí trong một xy-lanh. Hỏi nội 

năng của khí biến thiên một lượng bao nhiêu? Nếu khí truyền ra môi trường 

xung quanh nhiệt lượng 20 J. 
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ĐS: 80 J 

167. Khi truyền nhiệt lượng 6.10
6
J cho chất khí đựng trong một xy-lanh hình 

trụ thì khí nở ra đẩy pít-tông lên. Thể tích khí tăng thêm 0,5 m
3
. Hỏi

 
nội năng 

của khí biến đổi một lượng bằng bao nhiêu? Biết áp suất của khí là 8.10
6 
Pa và 

không đổi trong quá trình dãn nở. 

ĐS: 2.10
6 
J  

 
        

168. Một lượng khí ở áp suất 3.10
5 

Pa có thể tích là 8 lít. Sau khi đun nóng 

đẳng áp khí nở ra và có thể tích là 10 lít.  

a) Tính công mà khí thực hiện. 

b) Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết trong khi đun khí nhận nhiệt 

lượng là 1000 J. 

ĐS:    a) -600J                  b) 400J 

 

 

Chƣơng VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 

 

Bài 34 : CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH  

I. Chất rắn kết tinh. 

 Có dạng hình học, có cấu trúc tinh thể. 

1. Cấu trúc tinh thể. 

  Cấu trúc tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt liên kết chặt chẻ với nhau bằng 

những lực tương tác và và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác 

định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí 

cân bằng của nó. 

 

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh. 

- Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh 

thể không giống nhau thì những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau. 

- Mỗi chất rắn kết tinh ứng với mỗi cấu trúc tinh thể có một nhiệt độ nóng 

chảy xác định không dổi ở mỗi áp suất cho trước. 

- Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể.  

+ Chất rắn đơn tinh thể: được cấu tạo từ một tinh thể, có tính dị hướng 

Ví dụ: hạt muối ăn, viên kim cương… 

+ Chất rắn đa tinh thể: cấu tạo từ nhiều tinh thể con gắn kết hỗn độn với nhau, 

có tính đẳng hướng. 

Ví dụ: thỏi kim loại… 

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh. 

  Các đơn tinh thể silic và giemani được dùng làm các linh kiện bán dẫn. Kim 

cương được dùng làm mũi khoan, dao cát kính. 

  Kim loại và hợp kim được dùng phổ biến trong các ngành công nghệ khác 

nhau. 
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II. Chất rắn vô định hình. 

  1. Chất rắn vô định hình: không có cấu trúc tinh thể, không có dạng hình học 

xác định. 

Ví dụ: nhựa thông, hắc ín,… 

  2. Tính chất của chất rắn vô định hình:  

+ Có tính đẳng hướng  

+ Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  

 

 

Bài 35: BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN (Đọc thêm) 

 

Bài 36 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN  

I. Sự nở dài. 

- Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài vì nhiệt. 

-  Độ nở dài l của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t và 

độ dài ban đầu lo của vật đó. 

l = l – lo = lot 

 Trong đó: 

+ l = l – lo
 
là độ nở dài của vật rắn (m) 

+ lo là chiều dài của vật rắn ở nhiệt độ to 

+ l là chiều dài của vật rắn ở nhiệt độ t 

+  là hệ số nở dài của vật rắn, phụ thuộc vào chất liệu vật rắn (K
-1

) 

+ t = t – to là độ tăng nhiệt độ của vật rắn (
0
C hay K) 

+ to là nhiệt độ đầu 

+ t là nhiệt độ sau 

II. Sự nở khối. 

  Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối. 

  Độ nở khối của vật rắn đồng chất đẳng hướng được xác định theo công thức : 

V = V – Vo = Vot 

Trong đó: 

+ V = V – Vo
 
là độ nở khối của vật rắn (m

3
) 

+ Vo là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ to 

+ V là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ t 

+  là hệ số nở khối,   3 và cũng có đơn vị là K
-1

. 

+ t = t – to là độ tăng nhiệt độ của vật rắn (
0
C hay K) 

+ to là nhiệt độ đầu 

+ t là nhiệt độ sau 

III. Ứng dụng. 
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  Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt. 

  Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các 

băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, … 

 

Các dạng bài tập có hƣớng dẫn 

 

Bài 1: Một thanh ray dài 10m được lắp trên đường sắt ở 20
0
C. Phải để hở 2 

đầu 1 bề rộng bao nhiêu để nhiệt độ nóng lên đến 60
0
C thì vẫn đủ chỗ cho 

thanh ray dãn ra? 
6 112.10 K    

Hướng dẫn giải: 
3

0 0. ( ) 4,8.10l l t t m      

Bài 2: Buổi sáng ở nhiệt độ 15
0
C, chiều dài của thanh thép là 10m. Hỏi buổi 

trưa ở nhiệt độ 30
0
C thì chiều dài của thanh thép trên là bao nhiêu? Biết . 

Hướng dẫn giải: 

3 11,1.10
3

K


     

0 0 0. ( ) 10,00165l l l l t t l m        

Bài 3: Một lá nhôm HCN có kích thước 2m x 1m ở 0
0
C. Đốt nóng tấm nhôm 

tới 400
0
C thì diện tích tấm nhôm sẽ là bao nhiêu? 

6 125.10 K   . 

Hướng dẫn giải: 
'

0(1 ) 2,02a l l t m      

S = a
’
.b = 2,02. 1 = 2,02m

2
 

'

0(1 ) 1,01b l l t m      

S = a
’
.b

’
 = 2,02. 1,01 = 2,04m

2
 

Bài 4: Một ấm bằng đồng thau có dung tích 3 lít ở 30
0
C. Dùng ấm này đun 

nước thì khi sôi dung tích của ấm là 3,012 lít. Hệ số nở dài của đồng thau là 

bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải: 

5 1

0 0. . 5,7.10 ( )V V V V t K           

5 11,9.10
3

K


     

Bài 5: Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0
0
C có cùng độ dài là l0. Khi đun 

nóng tới 100
0
C thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5mm. Hỏi độ dài l0 của 2 

thanh này ở 0
0
C là bao nhiêu? 

6 1 6 124.10 , 12.10N TK K      . 

Hướng dẫn giải: 

Chiều dài lúc sau của nhôm. 
3

0 0 2 1 0 0. ( ) 2,4.10l l l t t l l l                (1) 
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Chiều dài lúc sau của thép. 
' ' ' 3

0 0 2 1 0 0. ( ) 1,2.10l l l t t l l l                             (2) 

Mà 
' 30,5.10l l                                   (3) 

Từ (1,2,3)  l0 = 0,417m 

Bài 6: Vàng có khối lượng riêng là 1,93.10
4 
kg/m

3 
ở 20

0
C. Hệ số nở dài của 

vàng là 14,3.10
- 6

K
-1

. Tính khối lượng riêng của vàng ở 90
0
C. 

Hướng dẫn giải: 

0 0 0(1 . )V V V V t V V t           

3

0

1
. 19242,2 /
1 .

m m
kg m

t


  
   

 
 

Bài 7: Một quả cầu bằng đồng thau có R = 50cm ở t = 25
0
C. Tính thể tích của 

quả cầu ở nhiệt độ 60
0
C. Biết hệ số nở dài 

5 11,8.10 K   . 

Hướng dẫn giải: 

3 3

0

4
. . 0,5

3
V R m   

3

0 0 0,5009V V V V t V m        

Bài 8: Tìm độ nở khối của một quả cầu nhôm bán kính 40cm khi nó được đun 

nóng từ 0
0
C đến 100

0
C, biết 

6 124.10 K   . 

Hướng dẫn giải: 

3

0

4
. .

3
V R  

3 3 3

0 0

4
. . .3. 1,93.10

3
V V V V t R t m            

Bài 9: Tính khối lượng riêng của sắt ở 1000
0
C, biết khối lượng riêng của nó ở 

0
0
C là 7,8.10

3
kg/m

3
. Cho 

5 11,2.10 K   . 

Hướng dẫn giải: 

3 30
0 0 0. . . 7,529.10 /

V
m V V kg m

V
         

Bài 10: Tính khối lượng riêng của đồng thau ở 500
0
C, biết khối lượng riêng 

của đồng thau ở 0
0
C là 8,7.10

3
kg/m

3
, 

5 11,8.10 K   . 

Hướng dẫn giải: 

30
0 0 0. . . 8471 /

V
m V V kg m

V
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Bài 37 : CÁC HIỆN TƢỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG  
 

I. Hiện tƣợng căng bề mặt của chất lỏng. 

1. Thí nghiệm. 

  Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ ta thấy vòng dây chỉ 

được căng tròn. 

  Hiện tượng cho thấy trên bề mặt màng xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến 

với bề mặt màng và kéo nó căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng 

dây chỉ. 

  Những lực kéo căng bề mặt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt chất lỏng. 

2. Lực căng bề mặt. 

  Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất 

lỏng luôn luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề 

mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng và có độ lớn tỉ 

lệ thuận với độ dài của đoạn đường đó :  f = l.  

  Với  là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m. 

  Hệ số  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng :  giảm khi nhiệt 

độ tăng. 

3. Ứng dụng. 

  Nhờ có lực căng mặt ngoài nên nước mưa không thể lọt qua các lổ nhỏ giữa 

các sợi vải căng trên ô dù hoặc trên các mui bạt ôtô. 

  Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng mặt ngoài của 

nước, nên nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi 

vải, … 

  Lực căng mặt ngoài tác dụng lên vòng chỉ trong thí nghiệm 37.2 : Fc = .2d 

  Với d là đường kính của vòng dây, d là chu vi của vòng dây. Vì màng xà 

phòng có hai mặt trên và dưới phải nhân đôi. 

  Xác định hệ số căng mặt ngoài bằng thí nghiệm : 

  Số chỉ của lực kế khi bắt đầu nâng được vòng nhôm lên : F = Fc + P  

=> Fc = F – P. 

  Mà Fc = (D + d) =>  = 
)( dD

Fc


 

 

 

II. Hiện tƣợng dính ƣớt và không dính ƣớt. 

1. Thí nghiệm. 

  Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh sẽ bị lan rộng ra thành một hình dạng bất kỳ, 

vì nước dính ướt thuỷ tinh. 

  Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh phủ một lớp nilon sẽ vo tròn lại và bị dẹt 

xuống do tác dụng của trọng lực, vì nước không dính ướt với nilon. 

  Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành 

bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt. 
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  2. Ứng dụng. 

  Hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng được ứng dụng để làm giàu 

quặng theo phương pháp “tuyển nổi”. 

III. Hiện tƣợng mao dẫn. 

1. Thí nghiệm. 

 Nhúng các ống thuỷ tinh có đường kính trong nhỏ vào trong chất lỏng ta thấy: 

+ Nếu thành ống bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn bề 

mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum 

lỏm. 

+ Nếu thành ống không bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp 

hơn bề mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt 

khum lồi. 

+ Nếu có đường kính trong càng nhỏ, thì mức độ dâng cao hoặc hạ thấp của 

mức chất lỏng bên trong ống so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống càng 

lớn. 

  Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng 

cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện 

tượng mao dẫn.  

  Các ống trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn. 

  Hệ số căng mặt ngoài  càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ mức 

chênh lệch chất lỏng trong ống và ngoài ống càng lớn. 

2. Ứng dụng. 

  Các ống mao dẫn trong bộ rễ và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên 

nuôi cây. 

  Dầu hoả có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy. 

 

Các dạng bài tập có hướng dẫn 

Bài 1: Một vòng nhôm mỏng có đường kính ngoài và trong là 50mm và có 

trọng lượng 68.10
-3

N được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng 

nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực để kéo bứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước 

bằng bao nhiêu? nếu biết hệ số căng bề mặt của nước là 72.10
-3

N. 

 

Fc = F – P = .2. .D   

  F = P + .2. .D   = 0,0906N 

Bài 2: Màn xà phòng tạo ra trên khung dây thép hình chữ nhật có cạnh MN = 

10cm di chuyển được. Cần thực hiện công bao nhiêu để kéo cạnh MN di 

chuyển 5cm để làm tăng diện tích màn xà phòng? 0,04 /N m  . 

 

A = Fc. S = 2. . .L S  = 4.10
-4

 J 
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Bài 3: Cho rượu vào ống nhỏ giọt, đường kính miệng d = 2mm, khối lượng 

của mỗi giọt rượu là 0,0151g, g = 10m/s
2
. Suất căng mặt ngoài của rượu là? 

 

Trọng lượng của giọt rượu bằng lực căng bề mặt: Fc = P = m.g = 1,51.10
-4

 N 

. . .cF l d     

.

cF

d



  = 24,04.10

-3
 N/m 

Bài 4: Cho 15,7g rượu vào ống nhỏ giọt, rượu chảy ra ngoài qua ống thành 

1000 giọt, g = 10m/s
2
. Suất căng mặt ngoài của rượu là 0,025 N/m. Tính 

đường kính miệng ống. 

Khối lượng mỗi giọt rượu: 
515,7

0,0157 1,57.10
1000

m g kg    

4. 1,57.10cF P m g N     

3. . . 2.10cF l d d m        

Bài 5: Nước từ trong một pipette chảy ra ngoài thành từng giọt, đường kính 

đầu ông là 0,5mm. Tính xem 10cm
3
 nước chảy hết ra ngoài thành bao nhiêu 

giọt? Biết rằng 
27,3.10 /N m  . 

Lực căng: 
6. . . 114,6.10cF l d N       

F = P = m.g 
51,146.10

F
m kg

g

    

Số giọt nước: 
5

0,01
873

1,146.10
n


   giọt 

Bài 6: Để xác định hệ số căng bề mặt của nước, người ta dùng ống nhỏ giọt 

mà đầu dưới của ống có đường kính trong 2mm. Biết khôi lượng 20 giọt nước 

nhỏ xuống là 0,95g. Xác định hệ số căng bề mặt, coi trọng lượng giọt nước 

đúng bằng lực căng bề mặt lên giọt nước. 

Khối lượng mỗi giọt nước: 

3
50,95.10

4,75.10
20

m kg


   

P = m.g = 4,75.10
-4

N  = Fc 

.

cF

d



  = 7,56.10

-2
 N/m 

Bài 7: Một vòng xuyến có đường kính trong là 4,5cm và đường kính ngoài là 

5cm. Biết hệ số căng bề mặt ngoài của glyxêrin ở 20
0
C là 65,2.10

-3
N/m. Tính 

lực bứt vòng xuyến này ra khỏi mặt thoáng của glyxêrin?. 
3. . .( ) 19,4.10cF l d D N        
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Bài 8: Một vòng dây có đường kính 10cm được nhúng chìm nằm ngang trong 

một mẫu dầu. Khi kéo vòng dây khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng 

thêm do lực căng mặt ngoài là 1,4.10
-2

N. Hãy tính hệ số căng mặt ngoài của 

dầu. 

Chu vi của vòng dây: l = C = .d  = 0,314m 

 

Bài 38 : SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT  

I. Sự nóng chảy. 

  Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. 

1. Thí nghiệm. 

  Khảo sát quá trình nóng chảy và đông đặc của các chất rắn ta thấy : 

  Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở mỗi áp suất cho 

trước. 

  Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

  Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi 

đông đặc. 

  Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn thay đổi phụ thuộc vào áp suất bên ngoài. 

2. Nhiệt nóng chảy. 

  Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là 

nhiệt nóng chảy : Q = m. 

  Với  là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng 

chảy, có đơn vị là J/kg. 

3. Ứng dụng. 

  Nung chảy kim loại để đúc các chi tiết máy, đúc tượng, chuông, luyện gang 

thép. 

II. Sự bay hơi. 

  1. Thí nghiệm. 

  Đổ một lớp nước mỏng lên mặt đĩa nhôm. Thổi nhẹ lên bề mặt lớp nước hoặc 

hơ nóng đĩa nhôm, ta thấy lớp nước dần dần biến mất. Nước đã bốc thành hơi 

bay vào không khí. 

  Đặt bản thuỷ tinh gần miệng cốc nước nóng, ta thấy trên mặt bản thuỷ tinh 

xuất hiện các giọt nước. Hơi nước từ cốc nước đã bay lên đọng thành nước. 

  Làm thí nghiệm với nhiều chất lỏng khác ta cũng thấy hiện tượng xảy ra 

tương tự. 

  Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay 

hơi. Quá trình ngược lại từ thể khí sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Sự bay 

hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kì và luôn kèm theo sự ngưng tụ. 

2. Hơi khô và hơi bảo hoà. 

  Xét không gian trên mặt thoáng bên trong bình chất lỏng đậy kín : 
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  Khi tốc độ bay hơp lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi trên 

bề mặt chất lỏng là hơi khô. 

  Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở phía trên mặt chất lỏng là hơi 

bảo hoà có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bảo hoà. 

  Áp suất hơi bảo hoà không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật 

Bôi-lơ – Ma-ri-ôt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng. 

3. Ứng dụng. 

  Sự bay hơi nước từ biển, sông, hồ, … tạo thành mây, sương mù, mưa, làm 

cho khí hậu điều hoà và cây cối phát triển. 

  Sự bay hơi của nước biển được sử dụng trong ngành sản xuất muối. 

  Sự bay hơi của amôniac, frêôn, … được sử dụng trong kỉ thuật làm lạnh. 

 

III. Sự sôi. 

  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất 

lỏng gọi là sự sôi. 

1. Thí nghiệm. 

  Làm thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau ta nhận thấy : 

  Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định và không thay đổi. 

  Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên mặt chất 

lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao. 

2. Nhiệt hoá hơi. 

  Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hoá 

hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi : Q = Lm. 

  Với L là nhiệt hoá hơi riêng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng bay hơi, có 

đơn vị là J/kg. 

 

Bài 39 : ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại. 

1. Độ ẩm tuyệt đối. 

  Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng được đo bằng khối lượng hơi 

nước tính ra gam chứa trong 1m
3
 không khí. 

  Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối là g/m
3
. 

2. Độ ẩm cực đại. 

  Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bảo hoà. 

Giá trị của độ ẩm cực đại A tăng theo nhiệt độ. 

  Đơn vị của độ ẩm cực đại là g/m
3
. 

II. Độ ẩm tỉ đối. 

  Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm 

tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ :  

f = 
A

a
.100% 
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hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi 

nước và áp suất pbh của hơi nước bảo hoà trong không khí ở cùng một nhiệt 

độ. 

f = 
bhp

p
.100% 

  Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao. 

  Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế : Am kế tóc, ẩm kế khô – 

ướt, ẩm kế điểm sương. 

III. Ảnh hƣởng của độ ẩm không khí. 

  Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân 

người càng dễ bị lạnh. 

  Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhưng lại lại 

dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy móc, dụng cụ, … 

  Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, 

sấy nóng, thông gió, … 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG VII 

 

Biến dạng cơ của vật rắn 

 

169 – Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2m. Tính hệ 

số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.10
11

Pa 

ĐS: 68.10
3
N/m 

170 – Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100N/m, đầu 

trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh biến dạng đàn hồi. 

Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s
2
. Muốn cho thanh rắn dài thêm 1cm thì vật 

nặng phải có khối lượng là bao nhiêu ? 

171 – Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất đàn hồi E = 2.10
11

Pa. 

Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.10
5
N để 

thanh biến dạng đàn hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh ? 

ĐS: 0,25.10
-2

 

172 – Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo 

bằng một lực F = 25N thì dây dãn ra một đoạn 1mm. Xác định suất Young của 

đồng thau ? 

ĐS: 9.10
10

Pa 

173 – Một thanh thép dài 2m tiết diện 2cm
2
 bị dãn thêm 1,5mm khi chịu một 

lực kéo F. Tìm độ lớn của F. 

ĐS: 3.10
4
N 

174 – Một thanh xà ngang bằng thép dài 5m có tiết diện 25cm
2
. Hai đầu của 

thanh xà đucợ gắn chặt vào hai bức tường đối diện nhau. Hãy tính áp lực do 
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thanh xà tác dụng lên các bức tường khi thanh xà dãn thêm 1,2mm do nhiệt độ 

của nó tăng. Bỏ qua biến dạng của các bức tường. Biết thép có suất đàn hồi. 

ĐS: 1,2.10
5
N 

175 – Một dây đồng thau có đường kính 6mm suất Yuong của đồng thau là E 

= 9.10
1o

Pa. Tính độ lớn lực kéo để làm dãn 0,2% chiều dài của dây. 

ĐS: 5100N 

176 -  Một thang máy được kéo bởi 3 dây cáp bằng thép giống nhau có đường 

kính 1cm và có suất Yuong E = 2.10
11

Pa. Khi sàn thang máy ở ngang với sàn tầng 

thứ nhất thì chiều dài mỗi dây cáp là 25m. Một kiện hàng 700kg được đặt vào 

thang máy. Tính độ chênh lệch giữa sàn của thang máy với sàn của tầng nhà. 

ĐS: 3,6m 

Sự nở vì nhiệt của vật rắn 

 

177 – Một thước thép ở 20
0
C có độ dài 1m. Khi nhiệt độ là 40

0
C thì thước 

thép này dài thêm bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10
-6

K
-1

.  

ĐS: 0,22mm 

178 – Một dây tải điện ở 20
0
C có độ dài 1800m. Hãy xác định hệ số nở dài của 

dây tải điện này. Biết hệ số nở dài của dây tải điện là  = 11,5.10
-6

K
-1

. 

ĐS: 62,1cm 

179 – Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15
0
C có độ dài là 12,5m. Nếu 

hai đầu của các thanh ray đó chỉ đặt cách nhau 4,5mm, thì các thanh ray này 

có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị uốn cong 

do tác dụng nở vì nhiệt ? Biết hệ số nở dài của mối thang ray là  = 12.10
-6

K
-1

. 

ĐS: 45
0
C. 

180 – Khối lượng riêng của sắt ở 800
0
C bằng bao nhiêu ? Biết khối lượng 

riêng của nó ở 0
0
C là 7,8.10

3
kg/m

3
.  

ĐS: 7,699.10
3
kg/m

3
 

181 – Thanh sắt có chiều dài 2m ở 50
0
C bị đốt nóng lên đến 550

0
C. Tính độ 

nở dài của thanh sắt sau khi đốt nóng, suy ra chiều dài của thanh sắt khi đó? 

ĐS: 12mm; 2,012m. 

182 – Thanh thép có tiết diện 25mm
2
. Cần đốt nóng lên bao nhiêu độ để độ nở 

dài của thanh bằng với độ tăng chiều dài khi thanh bị kéo một lực F = 2500N. 

Biết hệ số nở dài của thanh thép là  = 12.10
-6

K
-1 

và suất Young E = 2.10
11

Pa. 

ĐS: 50
0
C 

183 – Hai thanh một thanh sắt, một thanh kẽm dài bằng nhau ở 0
0
C, còn ở 

100
0
C thì chênh nhau 1mm. Hỏi chiều dài của thanh đó ở 0

0
C. Biết Fe = 

11.10
-6

K
-1 

; Zn = 34.10
-6

K
-1

. 

ĐS: 0,442m 

184 – Một thanh xà bằng thép hình trụ tròn, đường kính d = 5cm, hai đầu được 

giữ chặt vào tường. Tính lực tác dụng của thanh vào tường khi nhiệt độ của 
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thanh tăng từ 20
0
C lên 30

0
C. Cho hệ số nở dài của thép là  = 12.10

-6
K

-1
, và 

suất Young E = 2.10
11

Pa. 

ĐS: 47124N 

185 – Một thước bằng nhôm có các độ chia đúng ở 5
0
C. Thước dùng đo một 

chiều dài ở 35
0
C. Kết quả đọc được là 88,45cm. Tính sai số do ảnh hưởng của 

nhiệt độ và chiều dài đúng. 

ĐS: 0,6mm ; 88,48cm 

186- Ở 30
0
C, một quả cầu thép có đường kính 6cm và không lọt qua một lỗ 

khoét trên một tấm đồng thau vì đường kính của lỗ kém hơn 0,01mm. Hỏi 

phải đưa quả cầu thép và tấm đồng thau tới cùng nhiệt độ bao nhiêu thì quả 

cầu lọt qua lỗ tròn? Biết hệ số nở dài của thép là 12.10
-6

K
-1

, và của đồng thau 

là 19.10
-6

 K
-1

. 

ĐS: 54
0
C 

187- Tính lực kéo tác dụng lên thanh thép có tiết diện 1cm
2
 để làm thanh này 

dai thêm một đoạn bằng độ nở dài của thanh khi nhiệt độ của nó tăng thêm 

100
0
C ? Biết suất đàn hồi của thép là 2.10

11
Pa, và hệ số nở dài của nó là 12.10

-

11
 K

-1 

ĐS: 22 000N 

 

Các hiện tƣợng bề mặt của chất lỏng 

 

188- Một vòng xuyến có đường kính ngoài 44mm và đường kính trong 40mm. 

Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề 

mặt của glixerin ở 20
0
C là 64,3mN. Tính hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở 

nhiệt độ này. 

ĐS: 73.10
-3

N/m 

189- Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng mảnh hình chữ 

nhật treo thẳng đứng, đoạn dây đồng AB dài 50mm và có thể trượt dễ dàng 

dọc theo chiều dài của khung. Tính trọng lượng P của đoạn dây AB để nó nằm 

cân bằng. Hệ số căng bề mặt của xà phòng là  = 0,04N/m 

ĐS: 4.10
-3

N/m 

190- Có 4cm
3
 dầu lỏng chảy qua một ống nhỏ giọt thành 304 giọt dầu. Đường 

kính trong của lỗ đầu ống nhỏ giọt là 1,2mm và khối lượng riêng của dầu là 

900kg/m
3
. Tìm hệ số căng bề mặt của dầu 

ĐS: 0,03N/m 

191-  Một mẩu gỗ hình lập phương có khối lượng 20g được đặt nổi trên mặt 

nước. Mẫu gỗ có cạnh dài 30mm và dính ướt nước hoàn toàn, nước có khối 

lượng riêng là 1000kg/m
3
 và hệ số căng bề mặt là 0,072N/m. Tính độ ngập sâu 

trong nước của mẫu gỗ ? Lấy g = 9,8m/s
2
. 

ĐS: 2,3cm. 
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Sự chuyển thể của các chất 

 

192- Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4kg nước đá ở 0
0
C để chuyển nó 

thành nước ở 20
0
C. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10

5
J/kg và 

nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) 

ĐS: 1694,4 kJ 

193- Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100g ở nhiệt 

độ 20
0
C, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 658

0
C. Nhôm có nhiệt dung riêng là 

896J/(kg.K). Và nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.10
5
J/kg. 

ĐS: 96,165 kJ 

194- Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối 

lượng 0,2kg ở -20
0
C tan thành nước và sau đó được đun sôi để biến hoàn toàn 

thành hơi nước ở 100
0
C. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước 

đá tan vừa hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10
5
J/kg. Nhiệt dung 

riêng của nhôm là 880J/(kg.K) và của nước là 4180J/(kg/K). Bỏ qua sự mất 

mát nhiệt độn do truyền ra bên ngoài nhiệt kế. 

ĐS:  4,5
0
C. 

 

Độ ẩm của không khí 

 

195 -  Không khí ở 30
0
C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53g/m

3
. Hãy xác định độ ẩm 

tỉ đối của không khí ở 30-0-C. 

ĐS: 71% 

196 – Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 23
0
C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa 

nhiệt đông không khí là 30
0
C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không 

khí chứa nhiều hơi nước hơn ? 

ĐS: buổi trưa. 

197-  Nhiệt độ trong phòng là 15
0
C, độ ẩm tỉ đối là 70% thể tích trong phòng 

là 100m
3
. Độ ẩm cực đại là 12,8g/m

3
. Tìm lượng hơi nước có trong phòng? 

ĐS: 0,9kg. 

198- Nhiệt độ không khí buổi chiều là 15
0
C, độ ẩm tỉ đối là 64%, độ ẩm cực 

đại là 12,8g/m
3
.Ban đêm khi nhiệt độ là 5

0
C thì có bao nhiêu lượng hơi nước 

tạo thành sương trong 1m
3
 không khí ? Biết độ ẩm cực đại ở 5

0
C là 6,8g/m

3
. 

ĐS: 1,4g 

199-  Giả sử một vùng không khí có thể tích 1,4.10
10

m
3
chứa hơi nước bão hòa 

ở 20
0
C. Hỏi có bao nhiêu lượng nước mưa rơi xuống qua quá trình tạo thành 

mây nếu nhiệt độ hạ thấp tới 10
0
C. 

ĐS: 11,06.10
7
kg. 

 


