CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC
BÀI 1. CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ?
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Các chất được cấu tạo như thế nào?
- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
(Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại)
- Để quan sát được các nguyên tử, phân tử người ta dùng kính hiển vi

Hình 1.1. Các loại kính hiển vi

Hình 1.2. Nguyên tử silic và nguyên tử sắt qua kính hiển vi hiện đại
- Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách.
+ Trong chất rắn: Các nguyên tử, phân tử xếp gần nhau.
+ Trong chất khí: Khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử rất lớn (so với trong chất rắn và chất
lỏng).

2. Các phân tử, nguyên tử có giống nhau không?
Các nguyên tử, phân tử có kích thước vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được. Các
phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất khác nhau thì khác nhau cả về kích thước, cấu tạo và khối
lượng.
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thấy nước thấm qua thành bình ra ngoài trong khi bình vẫn nguyên vẹn.
Hãy giải thích tại sao?
Hướng dẫn giải

Mở rộng: Vì nước rất khó

Vì giữa các nguyên tử bạc có khoảng cách, nên khi bị nén các phân tử

nén nên người ta sử dụng

nước có thể chui qua các khoảng cách này ra ngoài.

nước trong bơm thủy lực.
Theo nguyên lí của máy
thủy lực, áp suất được
truyền

nguyên

vẹn

từ

nhánh bên này sang nhánh
bên kia.
Ví dụ 3: Khi đổ 100 lít rượu vào 50 lít nước thì ta thu được hỗn hợp rượu
– nước có thể tích lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 150 lít? Giải thích.
Hướng dẫn giải
Khi đổ 100 lít rượu vào 50 lít nước thì ta thu được hỗn hợp rượu – nước
có thể tích nhỏ hơn 150 lít vì giữa các phân tử nước và giữa các phân tử
rượu đều có khoảng cách vì thế khi đổ rượu vào nước, các phân tử rượu
đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.
Ví dụ 4: Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 0,00000023 mm.
Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm hai triệu phân tử này đứng nối tiếp
nhau.
Nhận xét: Kích thước của

Hướng dẫn giải

các nguyên tử, phân tử vô
cùng nhỏ bé do vậy ta
không thể nhìn thấy bằng
mắt thường. Tuy nhiên với
Độ dài của một chuỗi gồm hai triệu phân tử hiđrô đứng nối tiếp nhau là:

các kính hiển vi vô cùng

d  0, 00000023.2.106  0, 46  mm 

hiện đại, con người đã có
thể nhìn thấy các nguyên
tử, phân tử.
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