KHÁI NIỆM, BẨY ĐỊNH LUẬT VỀ VẬT VÀ KẾT CẤU CHỊU LỰC
1. KHÁI NIỆM VỀ LỰC, KẾT CẤU VÀ BIẾN DẠNG CỦA TRẦN DOÃN HÒA
1.1. Khái niệm về lực: Lực là một (nhiều) véc tơ biểu thị tương tác theo thời gian giữa một
hoặc nhiều vật với một kết cấu dưới dạng: Lưc tác động vào kết cấu, lực dự trữ và lực tác
động trở lại của kết cấu.
Các lực phân bố bất kỳ (phân bố theo đường thẳng; diện tích hay thể tích) có cùng nguồn
gốc và tính năng ở một phần kết cấu hoặc ở một kết cấu được gọi là một hệ lực. Mỗi hệ lực
tương đương với một trong bốn dạng sau:
- Tương đương với một lực thu gọn (có cường độ không đổi) và một lực quay thu gọn (có
cường độ bằng tổng đại số của các tích giữa cường độ của các lực với khoảng cách đến tâm
thu gọn) theo một chiều nhất định, với mỗi tâm thu gọn.
- Tương đương với 0 (hệ lực cân bằng), khi lực thu gọn và lực quay thu gọn đều bằng 0
với mỗi tâm thu gọn.
- Tương đương với một lực tập trung tại một tâm O, theo một chiều nhất định, thì mô men
thu gọn tại tâm O phải bằng 0 và cường độ của lực tập trung không đổi với mọi tâm thu gọn.
- Tương đương với một lực quay tập trung Mt đăt tại một tâm O, theo một chiều quay
nhất định, thì lực thu gọn phải bằng 0 với mọi tâm thu gọn và cường độ của lực quay tập trung
không đổi với mọi tâm thu gọn. Ta thường gặp lực quay tập trung đặc biệt.
Cường độ của lực quay tập trung đặc biệt (mô men) là: Mt = nFnr
(1.1)
n ≥ 2, n là số lực của hệ lực.
Các lực F1, F2,…,Fn có cường độ bằng nhau, đường tác động trùng với tiếp tuyến và phân
bố đều (theo một chiều quay) trên một đường tròn tâm O, bán kính r.
Khi n = 2 Ta có một ngẫu lực có mô men (cường độ) như ở môn Cơ học lý thuyết. Từ xa
xưa Con Người đã tạo ra và biết cách dùng dụng cụ tháo (lắp) bu lông (ốc) loại 2 mặt, loại đều
4 mặt, (đều 6 mặt,…) để tạo ra một lực quay tập trung (ngẫu lực có hai lực, lực quay có 4 lực,
lực quay có 6 lực,…) hoặc một dụng cụ tháo (lắp) có số lực như ý muốn.
Lực phân bố bất kỳ, lực phân bố theo quy luật, lực thu gọn và lực tập trung (các hệ lực)
được biểu diễn trên mỗi sơ đồ tính của một kết cấu.
Thứ nguyên cường độ lực, lực quay là N (niu tơn) và Nm (niu tơn mét).
1.2. Khái niệm về kết cấu: Kết cấu là một vật hoặc một đồ vật, có một hoặc nhiều bộ phận,
được Con Người tính toán tác động, tác động cơ học của một hoặc nhiều hệ lực (hệ lực cân
bằng) với kết cấu và tính toán khả năng chịu tác động cơ học (chịu lực, chịu biến dạng,…) của
kết cấu.
Kết cấu được xét trên một hệ tọa độ phù hợp để khảo sát và tính toán được kết cấu.
Mỗi bộ phận giống nhau hoặc khác nhau là thanh, dây,… cấu thành một kết cấu. Chúng
được tạo ra từ một hoặc nhiều loại vật liệu có ở tự nhiên hoặc do Con Người tạo ra.
Để có thể tính được kết cấu, thì Ta thường phải đưa các bộ phận ở kết cấu về dạng thanh.
Mỗi thanh ở trạng thái không chịu lực được tạo ra bởi các hình phẳng gắn kết với nhau. Các
hình phẳng có bề dày vô cùng bé, với hai mặt hình phẳng vuông góc với tiếp tuyến của một
đường trục trọng tâm (trục) của kết cấu. Giao điểm giữa mặt hình phẳng với đường trục là
điểm trọng tâm của mặt hình phẳng và mặt hình phẳng phải là một hàm xác định.
Kết cấu đứng yên ở trong chân không có thể coi là ở trạng thái không chịu lực, vì có hệ
lực hấp dẫn cân bằng tác động là vô cùng bé và có biến dạng ban đầu là các hình phẳng.
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Tác động cơ học của mỗi hệ lực cân bằng ở một kết cấu là tổng các lực ở mỗi phía một
mặt hình phẳng của một kết cấu với mỗi điểm trọng tâm mặt hình phẳng và chúng tạo ra biến
dạng tại mỗi vị trí của kết cấu.
Khả năng chịu tác động cơ học của một kết cấu là các mức độ chịu đựng của kết cấu,
trước mỗi tác động cơ học của mỗi hệ lực cân bằng trong thời gian kết cấu tồn tại. Chúng phụ
thuộc vào khả năng chịu lực ở từng bộ phận của kết cấu, nên mỗi bộ phận lần lượt được coi là
một kết cấu và các vật tương tác để thực hiện các tính toán cần thiết.
1.3. Khái niệm về biến dạng: Biến dạng ở một kết cấu, khi chịu tác động cơ học của một hệ
lực cân bằng, là sự thay đổi hình dạng lớn nhất ở mỗi vị trí của kết cấu sau một khoảng thời
gian ngắn. Sự thay đổi hình dạng lớn nhất này tồn tại ở một thời điểm (ở mỗi thời điểm) trong
một khoảng thời gian. Chúng thường rất nhỏ (có thể nhìn ra bằng mắt thường), gồm biếm
dạng thể tích của các hình phẳng và biến dạng giữa các mặt hình phẳng (nếu có).
Biến dạng thể tích của các hình phẳng ở các bộ phận của kết cấu, từ điểm đặt lực thành
các hình tiết diện. Hình tiết diện với hai mặt hình phẳng bị biến dạng cong, cong đều và phẳng
(gọi là mặt tiết diện) nhưng khác với hình phẳng khi chưa chịu lực.
Mặt tiết diện được vẽ ra để tính toán, bố trí lực và có sai khác vô cùng bé so với mặt hình
phẳng ở cùng vị trí.
Biến dạng giữa các mặt hình phẳng ở các bộ phận của kết cấu là sự xê dịch vô cùng bé
giữa hai phía của mỗi mặt tiết diện (nếu có). Nó tạo ra dịch chuyển vị trí và góc xoay ở mỗi vị
trí trên mặt tiết diện của một thanh chịu lực theo các phương xê dịch.

2

2. NỘI DUNG 7 ĐỊNH LUẬT
(3/7 định luật Niu Tơn-Hoa Doan Tran và 4/7 định luật Trần Doãn Hòa)
2.1. Định luật 1 (định luật 1 Niu Tơn-Hoa Doan Tran): Nếu ở mỗi thời điểm trong một
khoảng thời gian, mà mỗi hệ lực cân bằng ở một kết cấu có tác động cơ học tỷ lệ (không tỷ lệ)
với mỗi biến dạng của kết cấu, thì kết cấu giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động
ổn định khi giữ nguyên được mỗi biến dạng, bằng mỗi hệ lực dự trữ cân bằng mà có từng lực
dự trữ đối xứng với từng lực của hệ lực cân bằng. Nếu kết cấu (vật) chuyển động ổn định nhờ
một lực động, thì lực động này có một phần lực bị mất đi khi tạo ra hệ lực cân bằng như ở
trên, một phần lực bị mất đi do ma sát và một phần lực tạo ra động lượng cho kết cấu.
Định luật 1 chỉ ra điều kiện để kết cấu giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động
ổn định và cấu tạo của một lực động để kết cấu (vật) chuyển động ổn định ở trong (ngoài) giới
hạn đàn hồi. Chuyển động ổn định là chuyển động có động lượng biến thiên liên tục hoặc là
hằng số ở mỗi thời điểm trong một khoảng thời gian.
Để kết cấu giữ nguyên trạng thái đứng yên (chuyển động ổn định), khi chịu tác động của
mỗi hệ lực cân bằng, thì kết cấu phải giữ nguyên được mỗi biến dạng (cả khi kết cấu bị chảy
dẻo) bằng mỗi hệ lực dự trữ cân bằng như định luật. Nếu kết cấu không giữ nguyên được biến
dạng, thì kết cấu bị phá hủy do không đủ khả năng chịu lực.
Vậy: Mỗi hệ lực dự trữ cân bằng ở một kết cấu đặc trưng cho mỗi khả năng chịu lực của
kết cấu. Từ xưa Con Người đã biết tới và sử dụng hệ lực dự trữ cân bằng cho nhiều mục đích
sinh tồn như cung-tên, đồng hồ chạy bởi dây cót,…
Khi kết cấu giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động ổn định, thì ở mỗi thời
điểm trong một khoảng thời gian, trên kết cấu tồn tại một hệ lực cân bằng, một hệ lực dự trữ
cân bằng và hai hệ lực này tạo ra các cặp lực đối xứng. Mỗi cặp lực đối xứng này thuộc hai hệ
lực cân bằng, khác nhau về tính năng (nguồn gốc), nên mỗi lực của mỗi cặp lực đối xứng tồn
tại độc lập và không triệt tiêu lẫn nhau. Hệ lực dự trữ còn được gọi là hệ lực đàn hồi.
Để một kết cấu (vật) chuyển động ổn định dưới tác động của một lực động, thì cấu tạo
của một lực động gồm ba phần như định luật hoặc phần lực tạo ra động lượng phải chiếm tỷ lệ
gần như tuyệt đối trong ba phần lực, khi mà kết cấu (vật) chuyển động trong chân không.
Lực động gồm lực động hấp dẫn và lực động thêm liên tục (tác động thêm liên tục ở mỗi
thời điểm hoặc tác động thêm theo chu kỳ).
Các vật tạo ra hệ lực cân bằng thường tác động vào kết cấu gồm: Vật tĩnh, có (không có)
vật động và vật liên kết. Chúng có lực tĩnh, có (không có) lực động hoặc một phần lực động
chủ động tác động và cân bằng với lực liên kết. Đồng thời các vật nhận tác động trở lại từ các
lực dự trữ tương ứng từ kết cấu.

Mỗi hệ lực cân bằng, hệ lực dự trữ cân bằng ở một kết cấu là mỗi hệ lực tương đương
với 0. Nếu thu gọn các lực của hệ lực cân bằng, các lực dự trữ của hệ lực dự trữ cân bằng về
một tâm thu gọn bất kỳ, Ta được hai lực thu gọn và hai mô men thu gọn cùng bằng 0.
Biểu diễn một hệ lực cân bằng như hình 1a là: ( F1 , F2 ,... Fn ) 0 và biểu diễn một hệ lực
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dự trữ cân bằng như hình 1c là: (- F1 ,- F2 ,...- Fn ) 0.
Khi một kết cấu (vật) chuyển động bởi lực động hấp dẫn hoặc lực động thêm liên tục, va
chạm với một kết cấu chịu lực đứng yên mà có lực động cân bằng với lực liên kết, làm kết cấu
bị biến dạng ở một thời điểm, sau đó lực động này bằng 0, thì gọi là lực động tức thời hoặc sau
đó lực động này giảm về lực động thêm liên tục, thì gọi là lực động tức thời-thêm liên tục.
Lực tĩnh là trọng lực (lực hấp dẫn) của kết cấu và các vật mà kết cấu phải mang theo.
Chúng có phương, chiều, điểm đặt, cường độ thường không đổi trong thời gian dài và làm kết
cấu bị biến dạng không đổi trong khoảng thời gian dài. Ngoài lực tĩnh ra còn có lực tĩnh-động
tức thời, do vật tĩnh có một phần nhỏ động lượng tạo ra. Có thể coi lực tĩnh-động tức thời là
lực tĩnh tính toán khi nhân cường độ lực tĩnh với một hệ số lớn hơn 1.
Ngoài các lực kể trên chủ động tác động vào một kết cấu, còn có thêm lực động tiếp theo
chọn thời điểm để cùng tác động vào một kết cấu. Lực động tiếp theo là một trong các loại lực
động kể trên hoặc là lực tĩnh-động tức thời.
Vật liên kết có các liên kết, mà ở liên kết có lực liên kết thường bị động khi tác động vào
kết cấu và nhận tác động của lực đàn hồi liên kết từ kết cấu.
Liên kết biểu hiện cách cố định kết cấu với vật liên kết hoặc cố định (cản trở một phần
chuyển động của) kết cấu trong vật liên kết, ở một hoặc nhiều (một phần các hay toàn bộ các)
vị trí, theo một (hai) chiều của một (hai hay ba phương). Mặt khác liên kết giúp cho kết cấu
giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động ổn định cùng với liên kết hoặc bị mất cân
bằng khi giao động tắt dần quanh các liên kết hoặc giao động tắt dần khi đang đứng yên
(chuyển động ổn định) trong vật liên kết.
Lực liên kết, lực dự trữ liên kết là các lực thường không tự có và là các ẩn số phải tìm. Do
hệ lực dự trữ có từng lực đối xứng với từng lực của hệ lực, nên chỉ cần khảo sát hệ lực để tìm
ra các lực dự trữ liên kết tương ứng. Các lực liên kết được xác định như ở môn Cơ học kết cấu.
Lực động hoặc lực tĩnh là cách gọi tổng quát. Chúng tương đương với một hoặc nhiều
loại lực. Cần phân loại và đặt tên cho từng loại lực cụ thể.
Một vật hoặc một kết cấu chuyển động ổn định là do lực động thêm liên tục trực tiếp tác
động đẩy (kéo) hoặc do lực động hấp dẫn gián tiếp tác động. Lực động thêm liên tục (lực động
hấp dẫn) có phương, chiều, điểm đặt không đổi nhưng có cường độ là hàm không đổi hoặc là
hàm biến đổi liên tục trong một khoảng thời gian.
Nếu hai kết cấu hoặc hai vật có cùng khối lượng và cùng chịu một lực động tác động, thì
kết cấu hoặc vật có hình khí động học tốt hơn (phần lực động cân bằng với lực liên kết nhỏ
hơn) sẽ chuyển động ổn định nhanh hơn.
Nếu ở mỗi thời điểm trong một khoảng thời gian, mà có một lực động tác động vào một
kết cấu (vật) tương đương với một trong các dạng sau, thì chuyển động ổn định của kết cấu
(vật) trong khoảng thời gian trên là:
- Là một lực tập trung (lực đồng quy) đặt ở trọng tâm kết cấu (vật), thì kết cấu (vật)
chuyển động thẳng đều (không đều) theo chiều của lực (lực đồng quy) tác động. Ví dụ: Ô tô
chạy trên đường thẳng phẳng,...
- Là một lực quay tập trung quanh một trục trọng tâm kết cấu (vật), thì kết cấu (vật) sẽ
chuyển động quay tròn đều (không đều) quanh trục trọng tâm theo chiều quay của lực quay. Ví
dụ: Động cơ quay tròn đều (không đều) quanh trục trọng tâm, khi chạy không tải (có tải),...
- Là một lực thu gọn và một lực quay thu gọn đặt ở trọng tâm của kết cấu (vật), thì kết
cấu (vật) sẽ chuyển động cong đều (không đều) hoặc chuyển động thẳng- quay tròn đều, theo
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chiều của lực và lực quay cùng tác động. Ví dụ: Ô tô chạy nhanh hoặc chậm trên đường cong
đều hoặc không đều,… hoặc chuyển động của tô vít,…
Nếu có nhiều lực động cùng tác động vào một kết cấu (vật) ở mỗi thời điểm trong một
khoảng thời gian, thì kết cấu (vật) chuyển động ổn định (không ổn định) theo từng lực động
thu gọn. Ví dụ: Chuyển động của Ô tô trên đường cong liên tục (có ổ gà),...
Nếu một kết cấu hoặc một vật đang chuyển động ổn định bởi một lực động thêm liên tục,
mà lực động thêm liên tục bằng không tức thời, thì kết cấu hoặc vật chuyển động chậm dần
theo quán tính (nhờ lực động thêm trước đó) và dừng lại sau một khoảng thời gian.
* Định nghĩa kết cấu chịu lực: Kết cấu chịu lực là kết cấu đứng yên hoặc chuyển động ổn
định tồn tại ở trong (ngoài) giới hạn đàn hồi và có lực liên kết không là vô cùng bé.
2.2. Định luật 2 (định luật 2 Niu Tơn-Hoa Doan Tran): Gia tốc của một vật tĩnh luôn cùng
hướng với lực tĩnh tác động vào kết cấu. Cường độ của gia tốc tỷ lệ thuận với cường độ của
lực tĩnh tác động vào kết cấu và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật tĩnh.
Lực tĩnh là lực hấp dẫn hoặc trọng lực của kết cấu và các vật mà kết cấu phải mang theo.
2.3. Định luật 3 (định luật 3 Niutơn-Hoa Doan Tran): Khi vật A tác động một lực tĩnh hoặc
một lực động vào một kết cấu chịu lực đứng yên, thì kết cấu tác động trở lại một lực có cùng
cường độ nhưng ngược chiều vào vật A, khi mà kết cấu vẫn đứng yên hoặc tác động trở lại
một phần của lực động cho đi nhưng ngược chiều vào vật A, khi mà kết cấu chuyển động ổn
định. Lực tác động trở lại do lực dự trữ của kết cấu ở cùng vị trí truyền sang.
Định luật 3 biểu thị tương tác lực của một vật có lực tĩnh hoặc lực động tác động vào một
kết cấu chịu lực đứng yên, khi lực này làm kết cấu vẫn đứng yên hoặc lực này làm kết cấu
chuyển động ổn định. Định luật còn chỉ ra lực tác động trở lại, từ một kết cấu chuyển động ổn
định nhỏ hơn lực tác động trở lại của một kết cấu đứng yên và nguồn gốc của tương tác lực là
do lực dự trữ ở cùng vị trí của kết cấu truyền sang.
Tính đúng của định luật 3 được xét qua ví dụ sau: Một Người đá bóng, nếu biết quả bóng
mà mình phải đá (rất nặng) sẽ không chuyển động, thì sẽ không đá thật mạnh để bị đau chân
hoặc bị gẫy chân, như khi biết quả bóng mà mình phải đá (rất nhẹ) sẽ chuyển động ổn định.
Khi Vật A là kết cấu, có trọng lực bản thân tác động vào chính kết cấu, cân bằng với lực
liên kết, thì hệ lực từ kết cấu tác động trở lại Vật A là hệ lực dự trữ của kết cấu.
2.4. - 2.7 Định luật 4-7 (4 định luật Trần Doãn Hòa sẽ được công bố trong thời gian tới)
Tác giả
Trần Doãn Hoà
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