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ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM



MỘT SỐ KHÁI NIỆM

❑ Trong vật lý học, lực là bất kỳ ảnh hưởng nào làm

một vật thể chịu sự thay đổi, hoặc là ảnh hưởng đến

chuyển động, hướng của nó hay cấu trúc hình học

của nó.

❑ Nói cách khác, lực là nguyên nhân làm cho một vật

có khối lượng thay đổi vận tốc của nó (bao gồm

chuyển động từ trạng thái nghỉ), tới chuyển động

có gia tốc, hay làm biến dạng vật thể, hoặc cả hai.



MỘT SỐ KHÁI NIỆM



MỘT SỐ KHÁI NIỆM



ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON

Một vật cô lập, nếu nó:

+ Đang đứng yên thì sẽ đứng yên mãi

+ Đang chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi.

▪ Định luật 1 Newton cũng được gọi là định luật quán tính.

▪ Định luật 1 Newton chỉ đúng với các hệ qui chiếu quán tính

[HQC gắn với hệ cô lập ( Ԧ𝑣 = const, Ԧ𝑎 = 0)].

▪ Định luật 1 Newton là một tiên đề không thể kiểm chứng [không thể xóa bỏ lực ma sát]



 Quán tính là tính chất giữ nguyên chuyển động của một vật khi không có lực tác

dụng và chỉ thay đổi dần chuyển động nếu có lực tác dụng.

ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON



ĐỊNH LUẬT II NEWTON



ĐỊNH LUẬT III NEWTON





Trọnglực–Trọng lượng

CÁC LỰC TRONG CƠ HỌC



CÁC LỰC TRONG CƠ HỌC

Lựcđànhồi

Định luật Hooke: “Trong giới 

hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ với 

độ biến dạng của vật”



CÁC LỰC TRONG CƠ HỌC

Lựcma sát



CÁC LỰC TRONG CƠ HỌC

Lựccăngdây

- Là lực do dây tác dụng

lên vật

- Những điểm khác nhau

lực căng khác nhau.

- Lực đàn hồi [vài trường

hợp] được gọi là lực căng

dây.




