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HỎI XOAY ĐÁP XOÁY – SỐ 2 

Ductt111: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”. 

Ngay bây giờ chắc các bạn nam đang rất háo hức chờ đợi trận chung kết cúp C1. 

Và hôm nay GSX sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình này. 

Hi vọng với những kiến thức uyên bác của mình GSX sẽ trả lời tất cả các câu hỏi 

hóc búa của sinh viên Bách khoa. Xin hỏi giáo sư một câu, giáo sư có thích xem đá 

bóng không ạ? 

GSX: Câu hỏi này hơi thừa. Đã là đàn ông thì ai mà chả thích xem đá bóng. Mà 

trông tôi manly thế này thì sao mà không thích được. 

Ductt111: Biết đâu được đấy. Các cụ có câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” 

GSX: Anh lại đá xoáy tôi rồi. 

Ductt111: Hì, tôi đâu dám. Thế GS là fan của đội nào? Và theo GS hôm nay đội 

nào sẽ giành chức vô địch C1. 

GSX: 200% là Barca.  

Ductt111: Ồ, vì sao GS lại quả quyết như vậy? 

GSX: Ơ thế anh không biết à! MU được gọi là đội bóng MU Rùa. Mà anh đã biết 

đá bóng mà rùa thì ai mà thắng được. 

Ductt111: Thế nhỡ hôm nay, MU lại rùa thì Barca thắng sao được. 

GSX: Thế thì anh không biết tý chút tình hình hiện nay rồi. Thế tôi hỏi anh Cụ rùa 

đang ở đâu? 

Ductt111: Thì hiện giờ cụ đang được chữa trị tại Hồ Gươm, cái này ai chả biết thưa 

GS. 

GSX: Đấy, điểm mấu chốt là ở chỗ đấy. Cụ còn đang ở Hồ Gươm chứ có ở sân 

Wembley với MU đâu. Mà MU không có rùa thì làm sao mà đã được phải không? 

Ductt111: GS thật là ngang ngửa Khổng Minh tiên sinh, liệu việc như thần. Như 

vậy, thưa các bạn, nếu hôm nay ai đã đặt cửa MU thắng thì xin hãy rút ngay về và 

đặt cho Barca vì GS đá dự đoán kết quả chính xác tới 200%. Với ý kiến chủ quan 
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của riêng tôi thì tôi cũng mong Barca thắng vì theo tôi được biết rất nhiều sinh viên 

BK là fan của MU. Nếu MU thắng chắc các bạn sẽ vui quá và quên học hành, đặc 

biệt đây là thời gian thi học kì của các bạn. Chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi 

của một bạn với nickname visaolainhuthe liên quan tới câu trả lời của GS trong lần 

trước: “Thưa GS, em đã tham khảo sách và thấy điện thế là đại lượng đặc cho điện 

trường về phương diện năng lượng tại điểm đang xét nhưng trong trả lời lần trước 

của GS điện thế chính là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện 

trường khi đặt tại đó một điện tích q. Vậy hai quan niệm này có khác nhau không 

ạ? Xin cám ơn GS” 

GSX: Rất cảm ơn đóng góp của bạn. Theo tôi thì về bản chất đều như nhau vì nếu 

năng lượng càng lớn thì công mà điện trường sinh ra càng lớn. Vì vậy, cả hai đều 

liên quan tới năng lượng của điện trường, do đó các bạn hoàn toàn có thể trả lời 

theo hai cách hoặc cả hai cho yên tâm.  

Ductt111: Bạn visaolainhuthe đã thấy câu trả lời của GS ổn chưa ạ? Nếu bạn còn 

thắc mắc nữa thì hãy liên hệ trực tiếp với ban biên tập. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc 

mắc của bạn trong chương trình tới. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo 

từ bạn vanchipham: “Xin GS cho em hỏi định nghĩa và ý nghĩa của vector cường 

độ điện trường và lưu số của vector cường độ điện trường. Xin cảm ơn GS rất 

nhiều” 

GSX: Bạn vanchipham thân mến. Trong cuộc sống các nhà khoa học luôn luôn tìm 

tòi giải đáp các hiện tượng tự nhiên và họ thường tìm cách để đưa ra một đại lượng 

đặc trưng cho một hiện tượng nào đó. Ví dụ như để xem độ hấp dẫn của một cô gái 

thì người ta phải căn cứ vào số lượng vệ tinh xung quanh cô gái đó. Chúng ta có 

thể tưởng tượng bao quanh cô gái đó có tồn tại một trường hấp dẫn mà bất cứ một 

bạn trai nào nằm trong đó đều bị hút về cho dù bạn trai thích hay không thích. Và 

các nhà khoa học đã xác định được trường hấp dẫn của cô gái không phụ thuộc vào 

vào thích hay không thích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí (tức là càng gần càng bị hút 

mạnh). 
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Ductt111: Như vậy tức là theo GS để an toàn thì tốt nhất các bạn trai không được 

đi quá gần các bạn gái phải không? 

GSX: Quá chuẩn! Đến bản lĩnh như tôi còn bị sức hấp dẫn hút huống chi là các bạn 

trẻ. Tương tự như hiện tượng trên, nếu đặt một điện tích thử q vào trong điện 

trường nó sẽ chịu một lực tác dụng F. Thực nghiệm cho thấy tỉ số: E = F/q không 

phụ thuộc vào độ lớn của q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí trong điện trường vì vậy 

người ta dùng véctơ E để đặc trưng của điện trường về phương diện tác dụng lực 

và gọi là véc tơ cường độ điện trường. 

Ductt111: Như vậy ý nghĩa của vector cường độ điện trường là đặc trưng cho điện 

trường về phương diện tác dụng lực phải không GS? 

GSX: Chính xác. Trước tiên chúng ta hãy bàn về lưu số. Câu hỏi đặt ra là lưu số là 

gì? Lưu số tức là lưu một số nào đó ví dụ như lưu số điện thoại chẳng hạn. Nhưng 

theo quan điểm của tôi lưu số này khác với lưu số điện thoại. Lưu số ở đây giống 

như là lưu lại một giá trị trên một quãng đường nào đó. Nghe đến đây chắc các bạn 

cũng vẫn còn mơ hồ. Hãy cứ nghĩ đơn giản như thế này, cái bóng của chúng ta trên 

nền đường chính là lưu số của chúng ta lên trên đường đi. Vậy lưu số của điện 

trường trên đường cong kín chính là tích phân theo đường cong kín của hình chiếu 

vector E lên một quãng đường vô cùng nhỏ dl. Ở trong giới hạn chương trình 

chúng ta chỉ đề cập đến lưu số của cường độ điện trường theo đường cong kín. 

Như ta đã biết trường tĩnh điện là một trường thế và để phản ánh tính chất thế của 

trường tĩnh điện người ta đã sử dụng biểu thức toán học liên quan tới lưu số của 

vector cường độ điện trường: 

  ∮  ⃗  ⃗⃗⃗⃗
   

 ∮   ⃗⃗  ⃗⃗⃗⃗
   

   ∮  ⃗⃗  ⃗⃗⃗⃗
   

   

Ductt111: Kết luận là lưu số của vector cường độ điện trường dọc theo đường cong 

kín bằng 0 là một biểu thức toán học phản ánh tính chất thế của trường tĩnh điện 

phải không GS. 

GSX: Chính xác 
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Ductt111: Úi trời. Thế sao GS không nói ngay từ đầu mà trình bày dài dòng thế. 

Tốn bao nhiêu thời gian của chương trình. 

GSX: Anh thông cảm. Thói quen nghề nghiệp ý mà. Cứ mỗi lần đề cập tới một vấn 

đề nào đó là tôi muốn trình bày thật cặn kẽ để mọi người hiểu. 

Ductt111: Thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin mời GS nghỉ ngơi 

chuẩn bị cổ vũ cho trận chung kết trong mơ giữa Barca và MU. Một lần nữa tôi 

nhắc lại là theo dự đoán của GSX thì Barca sẽ thắng. Xin hỏi GS, theo GS tỉ số 

trận đấu sẽ là??? 

GSX: Tôi nghĩ Barca sẽ thắng hai trái và người ghi bàn là Messi và Iniesta.  

Ductt111: Xin cảm ơn GS! Và xin chia buồn với các bạn fan MU. Hẹn gặp lại 

trong chương trình sau. 

GSX: Chào các bạn 

 

 

 


