


1. Position of Course (vị trí môn học) 

2. Content (what’s engineering mechanics? Rigid-
body mechanics?), (next slide) (nội dung môn học) 

3. Materials: tài liệu (chính & tham khảo) 

- Core (Lecture, Examples, & Exercises) 

- Reference (link: + R.C. Hibbeler + Video Clips) 

4. Learning method (self-study): cách học (tự học) 

5. Marking: điểm số 

+ Presence (in class): 1pt + Exercises: 1.5 pts  

+ Mid-term test: 1.5pts + Final test: 6.0 pts    

 

Engineering Mechanics: Statics & Dynamics                

Chapter 1: INTRODUCTION 



 

Engineering mechanics: Statics & Dynamics                

Chapter 1: INTRODUCTION_Content of Course 



Bài tập I: dịch sang tiếng Việt “nội dung môn” 
học (trang trước) 

Key words:  

+ Rigid-body mechanics: cơ học vật rắn (CHVR) 
tuyệt đối; Deformable-body mechanics: CHVR biến 
dạng (sẽ được học trong môn học Sức bền vật liệu – 
Strength of Materials);  

Fluid mechanics: cơ lưu chất (1 môn sẽ được học) 

+ Statics: Tĩnh học; Dynamics: Động lực học 

+ Equilibrium: (sự) cân bằng; Accelerated motion: 
chuyển động có gia tốc (acceleration: gia tốc; 
velocity: vận tốc; position: vị trí) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_ SI base units _ Review 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_SI base units 

International System of Units (SI): 

 07 đơn vị cơ bản (Basic Units) trong hệ đơn 

vị (đo lường) quốc tế 

TT Tên đơn vị cơ bản 
Symbol for 

quantity 

Symbol for 

dimension 
SI base unit 

1  Chiều dài l L meter 

2  Thời gian t T second 

3  Khối lượng m M kilogram 

4  Cường độ dòng điện I I ampere 

5  Nhiệt độ nhiệt động T Θ kelvin 

6  Lượng vật chất n N mole 

7  Cường độ sáng hay Quang độ lv J candela 

 



Notes 
+ Trong Cơ học, thường gặp 3 đơn vị cơ bản là 
meter (đo chiều dài), second (đo thời gian), và 
kilogram (đo khối lượng) 
+ Ngoài 07 đơn vị cơ bản, tất cả các đơn vị còn 
lại được gọi là đơn vị dẫn xuất (Derived Units) 
Ví dụ: đơn vị của lực (kg.m/s2), để tiện việc trình 
bày & tri ân Newton, dùng N thay cho kg.m/s2. 
Đơn vị đo năng lượng (kg.m2/s2), dùng Joule (J) 
thay cho cụm các đơn vị cơ bản này; ……….. 
+ Trong kỹ thuật cũng thường gặp đơn vị FPS 
(Foot Pound Second); table 1-2 dùng để chuyển 
đổi giữa 2 hệ đơn vị (SI & FPS) 
 

 



Unit of Measurement: SI vs. FPS 



Prefixes in SI (tiếp đầu ngữ trong SI):  để 
tiện cho việc trình bày, cho phép dùng tiếp 
đầu ngữ (table 1-3) 
ví dụ: 5000000 W, có thể viết là 5 MW (mega Watt) 

      0,000000012 m, có thể viết là 12 nm (nano meter) 



Công việc phải thực hiện 

1) Đọc kỹ Example 1.1 & 1.2, trang 1, trong 
file “EXAMPLE.pdf” để nắm vững cách 
chuyển đổi đơn vị 

2) Hoàn thành bài tập “Problem 1” trang 
17, trong file 
“EngineeringMechanics_Problems.pdf” 

Chú ý: giải tất cả các bài tập đã cho & nộp 
lại cho giảng viên vào buổi học (tại lớp) đầu 
tiên & điểm đánh giá được tính vào điểm 
quá trình 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_Vectors _ Review 

- A scalar: (đại lượng vô hướng) is a 

positive or negative number; ví dụ: nhiệt 

độ; cơ năng (công, động năng, thế năng).. 

- A vector: has a magnitude and direction, 

where the arrowhead represents the 

sense of the vector; ví dụ: lực (force); vận 

tốc (velocity); động lượng (linear 

momentum) 

- Multiplication or division of a vector by a 

scalar (nhân hay chia 1 vector với 1 đại 

lượng vô hướng). Kết quả???? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_Vectors 

- Parallelogram Law (qui tắc hình bình 

hành): 

+ (Component) two forces & (resultant) 

force (hai lực thành phần & hợp lực) 

Hợp lực là đường chéo của hình bình hành 

(hbh) → cách vẽ để tìm 2 lực thành phần? 

+ To find the components of a force along 

any two axes (trục): → từ điểm gốc (from 

tail of vector) của hợp lực, vẽ hai đường 

song song với 2 trục, 2 lực thành phần là 2 

cạnh của hbh có đường chéo là hợp lực    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_Vectors_Retangular  component 
Mô tả vector F & các vector thành phần trong 2D & 3D 



Chú ý: trong phần trình bày 
sau đây, chữ viết đậm (bold) 
thể hiện cho đại lượng vector 
 
Unit vector (u): vector đơn vị 
Defined: u = F/ F  
                    = (Fxi + Fyj + Fzk)/F 
u = (Fx/F)i + (Fy/F)j + (Fz/F)k 
Chú ý:  
1) Fx = Fxi, Fy = Fyj, & Fz = Fzk là các  
vector thành phần của (vector) F 
2) Các giá trị đại số Fx, Fy, & Fz  
được gọi là hình chiếu của F theo  
trục Ox, Oy, & Oz  
 
Coordinate direction 
 angles  : góc chỉ phương 
(α, β, & γ) 
cosα = Fx/F; cos β = Fy/F; & 
cosγ = Fz/F 
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Chapter 1: Introduction_Vectors_Review 
• Tổng, hiệu 2 vector: A = Axi + Ayj + Azk; B = Bxi + Byj + Bzk; ta có 

thể xác định A ± B bằng 2 cách: 

+ Dùng qui tắc hbh + Dựa vào các thành phần vector: 

A ± B = (Ax ± Bx)i + (Ay ± By)j + (Az ± Bz)k  

• The resultant of a  concurrent force system: hợp  

lực của hệ lực đồng quy (các lực đều đi qua 1 điểm) 

Gọi FR là hợp lực của 1 hệ lực đồng quy gồm n lực F1, F2, …, Fn; 
dùng qui tắc hbh hay dựa vào thành phần vector, ta có:   

FR = (ΣFx)i + (ΣFy)j + (ΣFz)k  

Trong đó, (ΣFx), (ΣFy), & (ΣFz) là tổng hình chiếu của các thành 
phần lực theo phương Ox, Oy, & Oz. 

Chú ý: phương trình (vector) này được sử dụng thường xuyên để 
giải quyết các bài toán tĩnh học. Giả sử hợp lực FR = 0, thì các 
thành phần của nó sẽ bằng không, ta có 3 phương trình đại số 

tương ứng (ΣFx) = 0; (ΣFy) = 0; & (ΣFz) = 0, để tìm các ẩn lực 
cần tìm!!!!!!!!  



Chapter 1: Introduction_Vectors_Review 

A position vector locates one point in space relative 
another. The easiest way to formulate the 
components of a position vector is to determine the 
distance and direction that one must travel along 
the x, y, and z direction – going from tail to head of 
the vector (vector vị trí định vị 1 điểm trong không 
gian tương đối so với 1 điểm khác. Cách dễ dàng 
nhất để định rõ các thành phần của vector vị trí là 
xác định phương, chiều mà các vector thành phần 
phải di chuyển dọc theo các phương x, y, và z – đi từ 
đuôi đến đầu của vector → 

If A(xA, yA, zA), B(xB, yB, zB), the position vector: 

r = AB = (xB-xA)i + (yB-yA)j + (zB-zA)k   



Example 2.11: 

Two forces act on the 

hook shown in Figure. 

Specify the magnitude 

of F2 and its coordinate 

angles that the  

Resultant force FR acts 

along the positive y axis 

and has a magnitude 

of 800 N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 1: Introduction_Vectors 



Example 2.12: position vector (r) 
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Chapter 1: Introduction_Vectors _Review 
+ Dot Product (tích vô hướng): 
Từ định nghĩa tích vô hướng → i.i =1; j.j =1; k.k =1; i.j =0; j.k =0; 
& k.i =0. Các bạn có thể dùng kết quả trên để chứng minh công 
thức sau (nếu không nhớ rõ): A.B = AxBx + AyBy + AzBz  
Tích vô hướng là 1 công cụ tốt để xác định góc hợp bởi 2 vector. 
Ví dụ: chứng minh cosα = Fx/F; trong đó α là 1 góc chỉ phương 
của vector F.  Theo định nghĩa: F.i = F.i. cosα; chú ý: ix =1, iy =0, & 
iz =0; và độ lớn i =1; bên cạnh đó, F.i = Fx.1 + Fy.0 + Fz.0 = Fx. Từ 
đó có công thức cần CM. 
+ Cross Product (tích hữu hướng) 
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Công việc phải thực hiện 

1) Hiểu rõ 2 ví dụ: Example 2.11 & 2.12, trang 3 
& 4, trong file “EXAMPLE.pdf” 

2) Giải các bài tập: bài 1, 2, 3, 4, 5 (trang 2); và 
problem 2 (trang 11) trong file 
“EngineeringMechanics_Problems.pdf” 

Đôi điều cần nói: 

+ Tất cả nội dung đã trình bày đều là kiến thức 
cũ, tôi chỉ ôn lại các kiến thức sẽ dùng trong cơ 
học. Các bài tập không khó, phải giải quyết xong 
trước 22/03. Tôi sẽ gởi nội dung mới vào 23/03. 

 

 



 
Đôi điều cần nói: 

 + Môn học này, bên cạnh việc trang bị kiến thức 
cơ học (thiết yếu) cho 1 kỹ sư cơ khí; Nhà 
Trường & Khoa yêu cầu trang bị thêm về thuật 
ngữ tiếng Anh; vì thế các em phải cố gắng học 
thuộc nghĩa của các thuật ngữ mà tôi đã đưa ra 
(rất ít!). 

+ Tôi đang tìm cách để tiện trao đổi với các em. 
Tuy nhiên, tạm thời, cần hỏi điều gì thì liên lạc 
qua email: tienvuong.uaf@gmail.com 

Nếu vấn đề cần giải thích nhiều, tôi sẽ ghi nhận 
& trả lời khi học tại lớp. 
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