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Tóm tắt nội dung
The complete theorem of three forces in equilibrium is accurately and reasonably helpful in demonstrating of some of contents of theoretical mechanics. It is also of useful in solving for some problems of
the system of space forces easily.

TÁC DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ 3 LỰC CÂN BẰNG ĐẦY ĐỦĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HỆ LỰC
KHÔNG GIAN
TRỊNH PHÔI
ABSTRACTThe complete theorem of three forces in equilibrium is accurately and reasonably helpful in
demonstrating of some of contents of theoretical mechanics. It is also of useful in solving for some problems
of the system of space forces easily.
1. TỔNG QUÁT VỀ ĐỊNH LÝ 3 LỰC CÂN BẰNG.Định lý 3 lực cân bằng đã được các sách giáo khoa
Cơ Học Lý Thuyết trình bày với 2 cách phát biểu sau:Cách thứ 1:Định lý: Nếu hệ gồm 3 lực, cùng nằm
trong một mặt phẳng và không song song với nhau, cân bằng thì các đường tác dụng của chúng đồng quy
tại một điểm.Đây là điều kiện cần để hệ 3 lực nói trên cân bằng.Cách thứ 2:Định lý: Nếu một vật rắn, dưới
tác dụng của hệ 3 lực, cân bằng mà 2 trong 3 đường tác dụng của các lực cắt nhau thì đường tác dụng của
lực thứ 3 cũng đi qua điểm cắt nhau đó và cả 3 lực cùng nằm trên một mặt phẳng.- Cách thứ nhất cho
phép nêu lên cả “điều kiện cần” để hệ 3 lực phẳng không song song cân bằng. Song việc sử dụng nội dung
định lý với “điều kiện cần” này quá ít thấy trong thực tiễn giải bài tập. Thí dụ, trên 40 bài tập trong tuyển
tập của . . đều áp dụng tốt dạng phát biểu 2 để giải dễ dàng.- Cái khó của việc áp dụng định lý dưới dạng
phát biểu 1 là ở chỗ phải biết hay phải xác định cho được rằng 3 lực trong hệ đều đã nằm trong cùng một
mặt phẳng. Các bài tập với hệ 3 lực đã cho đành rằng là hệ 3 lực phẳng, song dù sao đi nữa trong đầu bài
cũng đã không ghi (và cũng không cần thiết phải ghi) rằng 3 lực của hệ đều nằm trong một mặt phẳng.Cách phát biểu 2, tránh được phiền phức trên. Vì nếu đã biết được đường tác dụng của 2 lực cắt nhau thì
3 lực cùng nằm trong 1 mắt phẳng và đồng qui ! Do vậy mà áp dụng vào thực tiễn giải bài tập thì dạng 2
thuận tiện hơn. Song dạng 2 chẳng thể nêu lên để làm một “điều kiện cần”, vì rằng cái “cần” này chỉ đối với
một lực thứ 3 cũng phảiđi qua giao điểm của 2 đường kia. Một “điều kiện cần” như thế thật là nhạt nhẽo
!Việc hạn chế của cả hai cách phát biểu trên là ở chỗ chỉ phát biểu định lý ở dạng riêng, dạng hẹp; nghĩa
là “3 lực đã cùng nằm sẵn trong một mặt phẳng”. Vì thế chúng đáng gọi là định lý 3 lực cân bằng dạng
thiếu, dạng hẹp để phân biệt với định lý cân bằng đầy đủ dưới đây.Cách thứ 3 trình bày về định lý 3 lực cân
bằng:Trong cuốn (Tĩnh học vật rắn) của giáo sư . . viết và do giáo sư . . hiệu đính, xuất bản năm 1958
tại Lêningrat, có trình bày và chứng minh định lý sau:Định lý: Điều kiện cần để hệ 3 lực tác dụng lên vật
rắn cân bằng là chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và chúng hoặc đồng quy hoặc song song với nhau.Rõ
ràng nội dung trên là tổng quát và đầy đủ đối với một hệ 3 lực. Nhất là nó nêu lên được “điều kiện cần” cho
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hệ 3 lực (nói chung chứ không chỉ 3 lực phẳng) cân bằng. Chính điều này đã giúp chúng ta hoàn chỉnh được
kiến thức lý thuyết và cả trong ứng dụng giải bài tập tiện lợi hơn.Rất tiếc là tôi chưa thấy một cuốn sách
giáo khoa Cơ lý thuyết nào bằng tiếng Việt đã trình bày định lý 3 lực cân bằng dạng đầy đủ này.2. TÁC
DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ DẠNG ĐẦY ĐỦCó 2 tác dụng quan trong của Định lý 3 lực dạng đầy đủ.1. Định
lý này xuất hiện ngay sau khi trình bày xong các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề của lực. Nó trở thành công
cụ rất cần thiết để xây dựng tiếp các nội dung kiến thức của Cơ học lý thuyết. Thiếu nó chúng ta đã thực
sự lúng túng hoặc thậm chí vấp phải thiếu sót, thí dụ như đưa ra khái niệm ngẫu lực mà không thể chứng
minh được rằng hệ 2 lực này không có hợp lực !2. Một số bài toán hệ lực không gian có thể rút về hệ 3 lực,
thì cách giải nhờ Định lý 3 lực tổng quát hết sức ngắn gọn và tiện lợi. Thậm chí có bài toán chỉ có thể giải
được nhờ có định lý này. Dưới đây tôi xin cung cấp vài bài toán để minh họa.BÀI TOÁN 1:Một thanh đồng
chất AB có trong lượng Q, có chiều dài 2l được gác trên 2 mặt phảng nghiêng không có ma sát như hình vẽ.
Cho biết độ cao củ A và B đối với nền nằm ngang đều bằng a, và góc giữa AB với phương giao tuyến của
2 mặt phẳng nghiêng bằng [U+F061]. Khảo sát tình trạng cân bằng của thanh AB ?BÀI GIẢI:Dưới đây là
lời giải mà hầu hết sinh viên gặp bài toán này đã làm theo hướng này:

Figure 1

→

Cho:Q,a,[U+F061], và AB = 2lhệ lực tác dụng
 lên thanh
 AB gồm:Trọng lực Qvà các phản lực liên kết
→ →
→
tựa tại A và B.Giả sử thanh cân bằng, ta có: Q, RA , RB ~0Chọn hệ trục vuông góc Axyz và lập hệ 6
phương trình cân bằng gồmP3 phương trình hình chiếu
Ptrên các phương x,y,z và
P 3 phương trình momen với
các trục
x,y,z
thì
có
được:
X
=
X
−
X
=
0(1)
Y
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Y
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Y
=
0(2)
Zi = ZA + ZB − Q = 0(3)
i
A
B
i
A
B
→ 
P
mx X i = ZB .2lsinα − Q.lsinα = 0(4)Do XB // x, còn XA nằm trên x, YB cắt x, nên các thành phần
→ 
P
momen đối với x của các lực này bằng không.
my Y i = Q.lcosα − ZB .2lcosα = 0(5)YA nằm trên y,
→ 
P
còn YB // y, XB cắt y, nên các thành phần momen đối với y của các lực này bằng không.
mz Z i =
XB .2lsinα − YB .2lcosα = 0(6)Do ta chọn hệ trục Axyz có trục x song song với giao tuyến của 2 mặt phẳng
nghiêng nên XA = XB = 0. Vì cả RA và RB đều nằm trong các mặt phẳng vuông góc với giao tuyến
này.Do đó, từ (6) suy ra:YB = 0.vậy:XA = XB = YA = YB = 0Từ (4) hoặc (5) rút ra: ZB = Q
2 Rồi từ
Q
(3) ta có: ZA = ZB = Q
2 KẾT QUẢ: Thanh cân bằng và phản lực liên kết tại A và B là: RA = ZA = 2 và
RB = Z B = Q
2 tất nhiên đến đây ta có thể vin vào rằng ZA, ZB có phương thẳng đứng chứ không vuông góc
với các mặt phẳng tựa, mâu thuẫn với “kiến thức về lực liên kết”. Như vậy giả định thanh cân bằng là sai !
Nhưng lập luận như trên rất khiên cưỡng và kém thuyết phục sinh viên vì họ tin rằng kết quả từ tính
toán là kết quả đúng nhất !Khi ta trình bày lực liên kết, phần kiến thức này giống như kinh nghiệm được
tổng kết từ thực tiễn, như được đúc kết từ khảo sát. Nay gặp kết quả bất ngờ, sinh viên sẽ thật khó chấp
nhận “bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nàolực liên kết tựa cũng phải vuông góc với mặt tựa”.Xét ra bài toán
này cũng đơn giản và lẽ ra có thể đưa ra ở phần đầu của tĩnh học, ngay sau khi trình bày Định lý 3 lực cân
bằng. Tất nhiên, phải là định lý 3 lực cân bằng đầy đủ.Thật vậy, bài toán này nếu
Định lý 3 lực
 giải bằng 

cân bằng tổng quát thì thật là đơn giản: Hệ lực tác dụng lên thanh gồm 3 lực:

→ →
→
Q, RA , RB

Ba lực này

không nằm chung trong một mặt phẳng, nó không thỏa mãn “Điều kiện cần để hệ 3 lực tác dụng lên vật rắn
cân bằng là chúng phải nằm trong cùng một mặt phẳng”. Vậy hệ lực này không cân bằng !
BÀI TOÁN 2:Tấm chữ nhật đồng chất OABC trọng lực P, được giữ cân bằng ở vị trí nằm ngang
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nhờ bản lề cầu O, bản lề trụ C và dây mềm BD. Góc giữa đường chéo OB và cạnh OA là 60o. Góc
→
giữa BD và BO là 45o. Mặt phẳng OBD thẳng đứng. Xác định các phản lực tại O, C và sức căng T
của dây.BÀI GIẢI: Bài toán trên có trong tuyển tập các bài tập cơ lý thuyết của . . và được nhiều tác
giả chọn làm ví dụ trong giáo trình Cơ học lý thuyết. sau đây là một lời
giải lấy từ một giáo trình mới
→ →
→
→
→
→
→
→
xuất bản gần đây.Khảo sát các lực đưa tới: P , X O , Y O , Z O , X C , Z C , T ~0Phân tích sức căng T thành:
√

Tx = T cos450 cos600 = T 42 Ty = T cos450 sin600 = T
cân bằng:
√
P
Fx = XO + XC − T 42 = 0

√

6
4 Tz

= T sin450 = T

√

2
2 Và

lập được các phương trình

Figure 2

 →
√
√
√
√
√
√
P
P
Fy = YO −T 46 = 0 Fz = ZO +ZC +T 22 −P = 0 mx F = −P a 2 3 +ZC .a. 3+T 22 a. 3 = 0(ta
 →
 →
√
√
P
P
đặt a = OB
my F = P a2 − T 22 a = 0 mz F = −XC .a. 3 = 0 Giải hệ phương trình trên được:
2 )
P

√

XC = 0; T = P

2
2 ;

XO =

P
4

; YO =

P

√
4

3

; ZO =

P
2

; và ZC = 0. Trên đây chỉ là lược ghi lời giải. Vả lại còn
→

phải xác định môđun và các cosin chỉ phương của Rnữa mới xác định được đầy đủ về phản lực này.Dưới
→
→
đây là bài giải của một sinh viên được học định lý 3 lực cân bằng
dạng
→ →
 đầy đủ. Bài giải: P và T có đường tác
→
dụng cắt nhau tại E, do đó thay thế chúng được bằng: RPT ~ P , T đặt tại E và cũng nằm trong mặt phẳng
→ →
→ 
OBD.Tấm cân bằng dưới tác dụng của hệ 3 lực: RO , RPT , RC ~03 lực trên phải nằm trong cùng một mặt
→

→

phẳng, đó là mặt phẳng (OEC). Rõ ràng RPT và RC không thể nào nằm trong mặt phẳng đó được. Vậy
→
→
→
tấm chỉ có thể cân bằng khi: - RO và RC có hợp lực nằm trên mặt phẳng chứa RPT . Điều này không xảy
→
→
ra được vì mặt phẳng (ODB) cắt trục y chứ không chứa trục y.- Hoặc RO , hoặc RC bằng không.Rõ ràng
→
RC

→

phải bằng không, vì chỉ RO phản lực của khớp cầu mới có khả
nằm trong mặt phẳng (ODB) cùng
→năng
→
→
→ →
→
với RPT . Vậy thì RC = 0 , và bây giờ bài toán qui về hệ 3 lực: RO , P , T ~0Chúng phải cùng nằm trong
→

mặt phẳng (ODB), và đường tác dụng của RO là đường thẳng OE. Dựng tam giác lực và dễ dàng tìm được:
√
→
→
T = P cos450 = P 22 = RO Phương chiều của T và RO được xác định ngay trên hình vẽ. Còn dữ kiện 600
không cần dùng tới. Nghĩa là bài toán trên nếu bỏ dữ kiện cho “góc giữa đường chéo OB và cạnh OA là 600”
đi, khi đó bằng Định lý 3 lực dạng đầy đủ thì giải được, còn giải bằng cách khác thì không thể !
3. KẾT LUẬN:Như vậy việc đưa Định lý 3 lực cân bằng dạng đầy đủ vào các sách giáo khoa Cơ học lý
thuyết là nên làm ngay và rất cần thiết vì nó đáp ứng việc trình bày nhiều phần lý thuyết đúng đắn và chính
xác hơn. Nó cũng giúp chúng ta có thêm công cụ lợi hại để giải đối với nhiều bài tập hệ lực không gian.
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