
Bài 2-35: Xác định lực nén phi công vào ghế máy bay ở các điểm cao nhất và thấp 

nhất của vòng nhào lộn nếu khối lượng của phi công bằng 75kg, bán kính của vòng 

nhào lộn bằng 200m, và vận tốc của máy bay trong vòng nhào lộn luôn luôn không 

đổi và bằng 360km/h 

 
Hình 1. Mô hình bài toán 

 

* Phân tích: Ta thấy ở đây có hai vị trí cần khảo sát là vị trí trên đỉnh và vị trí dưới 

cùng. Ở vị trí nào thì phi công cũng sẽ chịu tác dụng của hai lực là trọng lực P và 

phản lực n. Ở vị ví dưới cùng ta thấy phản lực (normal force – lực pháp tuyết) 

hướng lên trên và ở vị trí đỉnh thì phản lực hướng xuống dưới. Trọng lực thì luôn 

hướng xuống dưới (cái này chắc ai cũng biết). Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ phản lực, 

tại sao ở dưới nó lại hướng lên trên và tại sao ở trên nó lại hướng xuống dưới. Vấn 

đề này liên quan tới lực li tâm. Khi một vật chuyển động tròn xung quanh một tâm 

nào đó thì nó có xu hướng chuyển động ra xa tâm. Vậy làm thế nào để biết nó 

chuyển động ra xa tâm mà lại không phải chuyển động về tâm. Câu trả lời quá đơn 

giản. Các bạn hãy buộc một viên gạch vào sợi dây và quay tròn nếu giả sử lực này 



hướng về tâm thì tôi đảm bảo các bạn sẽ ăn ngay một viên gạch vào đầu. Quan sát 

hiện tượng ta thấy sợi dây căng ra  có nghĩa là nó đang phải chống lại một lực 

nào đó hướng ra ngoài  lực đấy chính là lực li tâm. Quay trở lại bài toán, như ta 

đã biết phản lực của ghế luôn có xu hướng chống lại lực hướng vào nó nên ở dưới 

thì lực li tâm (ngoài ra còn cả lực P) đều đè xuống ghế thì chắc chắn n phải hướng 

lên trên. Ở trên thì lực li tâm hướng ra ngoài khiến cho phản lực tác dụng lên ghế 

phải hướng xuống dưới. 

* Bây giờ ta sẽ đi vào giải bài toán: 

Theo định luật II của Newton ta có: 

 ⃗   ⃗       

Đây có lẽ là công thức kinh điển mà ai cũng biết rồi. Tuy nhiên, chúng ta hãy để ý 

vào đại lượng   , vì tính chất của chuyển động sẽ quyết định dạng của a như thế 

nào. Nhìn vào đây ta thấy máy bay chuyển động tròn  có nghĩa gia tốc    đóng 

vai trò là gia tốc hướng tâm. 

Tuy nhiên nếu để dạng vector thì giải bằng niềm tin  do đó ta phải chiếu  mà 

muốn chiếu thì phải có trục  muốn có trục thì phải vẽ  chiều dương thì tự quy 

ước (ở đây tôi trọn chiều dương hướng xuống dưới) 

Vị trí Top (Top là trên đỉnh chứ không phải Thủy “Top” nhá) 
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Vị trí Bottom: 
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(ở vị trí này chú ý là chiếu vector a sẽ mang dấu âm vì a hướng tâm nên luôn 

hướng vào tâm mà. Ở dưới nó hướng lên trên nên âm là đương nhiên). 

Tuy nhiên, đề bài hỏi lực nén chứ có hỏi phản lực đâu. Xin thưa là lực nén nó bằng 

phản lực về độ lớn chỉ có ngược về hướng. 

 



 

 


