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Bài 13A: Đo moment quán tính vật rắn bằng phương
pháp dao động

Mục đích: Trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ đo chu kì dao động của con lắc lò xo xoắn, là hệ
gồm một thanh nằm ngang dao động quanh một trục quay được gắn với một lò xo xoắn. Ta sẽ
khảo sát sự phụ thuộc của chu kì vào moment quán tính của con lắc, từ đó tìm được moment hồi
phục của con lắc. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiệm lại định lý trục song song Steiner–Huyghens, và
tiến hành đo moment quán tính của một số vật bằng phương pháp dao động.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Moment quán tính là một đại lượng vật lý đặc

trưng cho mức quán tính của các vật thể trong
chuyển động quay, tương tự như khối lượng trong
chuyển động thẳng. Moment quán tính của một
vật phụ thuộc vào phân bố khối lượng của vật đó
so với trục quay. Xét một vật khối lượng m có kích
thước nhỏ so với khoảng cách r đến trục quay, khi
đó ta có thể xem vật là một chất điểm, và moment
quán tính của vật đối với trục quay được tính bằng:

I = mr2.

Đối với một hệ gồm nhiều chất điểm quay quanh
một trục, moment quán tính của hệ bằng tổng mo-
ment quán tính của các chất điểm:

I =∑
i

mir2
i .

Nếu hệ được xét là một vật rắn với phân bố khối
lượng liên tục, phép lấy tổng được thay bằng phép
tích phân trên toàn bộ thể tích của vật:

I =
∫

r2dm.

Thông thường, moment quán tính của một vật
được tính đối với trục quay đi qua trọng tâm của
vật (trục xuyên tâm). Đặc biệt, khi vật có tính
đối xứng cao, việc tính moment quán tính đối với
trục đối xứng xuyên tâm trở nên rất dễ dàng. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp, ta cần biết moment
quán tính của vật đối với trục quay không đi qua
trọng tâm của vật, mà song song với trục xuyên
tâm đó. Khi đó, ta có thể áp dụng định lý Steiner–
Huyghens (còn gọi là định lý trục song song) để
tính moment quán tính của vật đối với trục quay
mới:

IS = ICM +Md2, (1)

trong đó IS là moment quán tính đối với trục S
song song với trục xuyên tâm, ICM là moment quán

tính đối với trục xuyên tâm, M là khối lượng của
vật, và d là khoảng cách giữa hai trục.

Khi ta gắn một vật rắn vào một lò xo xoắn và cho
vật dao động, moment quán tính của vật càng lớn
thì chu kì dao động càng dài. Cụ thể hơn, ta có:

T = 2π

√
I
D

, (2)

với I là moment quán tính của vật, và D (N.m/rad)
là một hằng số đặc trưng cho khả năng đàn hồi của
lò xo xoắn, được gọi là moment hồi phục.

II. NGUYÊN LÝ PHÉP ĐO

Phần 1: Tìm moment hồi phục D

Trong phần đầu của thí nghiệm, hệ dao động
gồm hai quả nặng giống nhau được gắn đối xứng
so với trục quay nhờ một thanh kim loại thẳng
nằm ngang như mô tả trong Hình 1. Thanh kim
loại được gắn vào trục quay ngay tại trung điểm
của thanh. Biết được chu kì dao động, ta có thể

Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm

suy ra moment quán tính của hệ, dựa theo phương
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trình (2):

I = D ·
(

T
2π

)2
. (3)

Mặt khác, moment quán tính của hệ bằng tổng
moment quán tính của hai quả nặng và của thanh
ngang. Do kích thước hai quả nặng khá nhỏ so với
khoảng cách đến trục quay, ta có thể xem chúng là
hai chất điểm với khối lượng được đặt tại trọng tâm
của mỗi quả nặng, và cách trục quay một khoảng
r. Gọi I0 là moment quán tính của thanh kim loại,
ta có:

I = 2mr2 + I0. (4)

Thay phương trình (3) vào phương trình (4), ta thu
được:

D ·
(

T
2π

)2
= 2mr2 +D ·

(
T0

2π

)2
,

với T0 là chu kì dao động của thanh kim loại khi
không có các quả nặng. Từ đây ta suy ra được:

T2 = 8mπ2

D
· r2 +T2

0 . (5)

Từ phương trình (5), ta thấy sự phụ thuộc tuyến
tính của bình phương chu kì dao động (T2) vào bình
phương khoảng cách từ các quả nặng đến trục quay
(r2). Từ hệ số góc của đường thẳng ta có thể tính
được moment hồi phục D nếu biết khối lượng m
của các quả nặng.

Phần 2: Định lý Steiner–Huyghens

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiệm lại định lý
Steiner–Huyghens, mô tả trong phương trình (1).
Để làm điều này, ta sử dụng thanh ngang không
gồm quả nặng. Ta sẽ thay đổi vị trí gắn thanh
ngang trên trục quay, và đo chu kì dao động tương
ứng với các vị trí mới. Như vậy, trong phương
trình (1), M là khối lượng của thanh ngang, ICM
là moment quán tính của thanh đối với trục quay
xuyên tâm, cũng chính là giá trị I0 đã nhắc đến
trong phần 1, và d là khoảng cách từ trung điểm
của thanh đến vị trí mới trên thanh mà ta gắn vào
trục quay của con lắc. Ta có thể viết lại phương
trình (1) như sau:

IS = I0 +Md2. (6)

Trong đó, moment quán tính IS của thanh đối với
trục quay mới sẽ được tính dựa vào chu kì dao động
của thanh quanh trục đó. Từ công thức (2), ta có:

IS = D ·
(

T
2π

)2
. (7)

III. QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

1. Gắn thanh ngang cân đối sao cho trục quay
đi qua trung điểm của thanh. Sau đó gắn hai
quả nặng đối xứng ở hai đầu thanh, cách trục
quay 30cm.

2. Dùng một cây thước nhỏ đánh dấu trên mặt
bàn vị trí cân bằng của thanh (xem Hình 1).
Chú ý: Sau mỗi lần đo, vị trí cân bằng của
thanh có thể thay đổi. Khi đó vị trí đánh dấu
cũng phải thay đổi tương ứng.

3. Quay thanh một góc 180◦ so với vị trí cân bằng
rồi thả cho thanh dao động.

4. Bắt đầu đo thời gian ngay khi thanh đi qua vị
trí cân bằng, và ngừng đo sau khoảng 5 dao
động. Ghi thời gian tương ứng với 5 chu kì vào
Bảng 1.

5. Lặp lại thí nghiệm khoảng 3–4 lần, khi thực
hiện bước 3 cần quay thanh ngang theo cả hai
chiều trái và phải luân phiên.

6. Tính chu kì dao động T bằng cách lấy giá trị
trung bình của các lần đo.

7. Tuần tự giảm khoảng cách từ các quả nặng
đến trục quay còn 25cm, 20cm, 15cm, 10cm,
5cm và lặp lại các bước thí nghiệm như trên.

8. Tháo hai quả nặng khỏi thanh ngang, lặp lại
thí nghiệm để đo được chu kì T0.

9. Dịch chuyển thanh ngang (đã tháo hai quả
nặng) sao cho trung điểm của thanh cách trục
quay một đoạn d = 2,5cm. Lặp lại các bước thí
nghiệm 2–6 để đo chu kì dao động của thanh
trong trường hợp này. Sau đó tiếp tục đo các
chu kì dao động với khoảng cách d lớn dần.
Ghi kết quả đo vào Bảng 2.

10. Nhận từ giáo viên một đĩa kim loại, hãy sử
dụng phương pháp dao động để xác định mo-
ment quán tính của đĩa quanh trục xuyên tâm
và vuông góc với mặt phẳng đĩa.

IV. XỬ LÝ DỮ LIỆU

Từ Bảng 1 vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của bình
phương chu kì dao động vào bình phương khoảng
cách đến trục quay T2(r2). Kiểm tra sự phụ thuộc
tuyến tính đã chỉ ra trong phương trình (5).
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Bảng 1: Số liệu thực nghiệm phần 1
r 5T T r2 T2

(m) (s) (s) (m2) (s2)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

thanh không

Bảng 2: Số liệu thực nghiệm phần 2
d 5T T d2 (T/2π)2 IS

(m) (s) (s) (m2) (s2) (kg.m2)
0

0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150

Nếu đồ thị T2(r2) quả thật tuân theo quy luật
tuyến tính nói trên, hãy khớp đồ thị bằng một
đường thẳng. Từ hệ số góc của đường thẳng, hãy
suy ra giá trị moment hồi phục D của lò xo xoắn.

Ngoài ra, từ hệ số tự do của đường thẳng, hãy
thử tính ngược lại giá trị chu kì dao động T0 của
thanh khi không có các quả nặng và so sánh với
giá trị đo được trong Bảng 1.

Từ Bảng 2 vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của
moment quán tính thanh kim loại IS theo bình
phương khoảng cách từ trọng tâm của thanh đến
trục quay (d2). Về mặt lý thuyết, từ công thức (6)
ta thấy sự phụ thuộc này có dạng tuyến tính.

Hãy khớp đồ thị IS(d2) bằng một đường thẳng,
sau đó từ hệ số góc của đường thẳng suy ra khối
lượng M của thanh. Thử so sánh khối lượng thu
được từ đồ thị với khối lượng của thanh khi đem
cân.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Trong bài thí nghiệm này, hãy nêu đối tượng
khảo sát, hiện tượng vật lý quan sát được, định
luật vật lý cần kiểm chứng/khảo sát, và các đại
lượng vật lý cần đo trực tiếp.

2. Moment quán tính là gì, phụ thuộc vào các đại
lượng vật lý nào?

3. Tại sao trên thực tế, trục quay của các chi tiết
máy móc kỹ thuật (ví dụ cánh quạt, bánh xe)
thường được thiết kế là trục đối xứng xuyên
tâm?

4. Xét hai hình cầu cùng kích thước, một đặc một
rỗng, có moment quán tính đối với trục xuyên
tâm bằng nhau. Quả nào có khối lượng lớn
hơn?

5. Moment quán tính của một vận động viên
trượt băng nghệ thuật thay đổi như thế nào
trong động tác xoay nếu người đó thu mình lại
hay duỗi tay chân ra? Vận tốc xoay khi đó thay
đổi như thế nào?

6. Tính moment quán tính của một đĩa mỏng
hình tròn, đồng chất, có khối lượng M đối với
trục quay nằm trong mặt phẳng của đĩa và đi
qua tâm đĩa.

7. Chứng minh định lý Steiner–Huyghens.
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