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          Với phạm vi rộng lớn mà nhiệt độ có thể thay đổi thì sự 
tồn tại của chúng ta là sự kì diệu lớn nhất. Nếu nhiệt độ của Trái 
Đất thấp hơn một chút thì tất cả chúng ta sẽ lạnh cóng đến chết, 
và nếu nhiệt độ chỉ cao hơn một chút, các nguyên tử cấu tạo nên 
cơ thể chúng ta sẽ chuyển động hỗn độn mạnh đến mức phân tử 
có thể bị vỡ ra và cũng không thể có sự sống. 
         Về phương diện nhiệt độ, chúng ta ở tình trạng lơ lửng 
giữa lửa và băng trong một môi sinh hết sức phức tạp. Nhiệt độ 
là một khái niệm quen thuộc nhưng muốn hiểu rõ bản chất của 
nó là một vấn đề không đơn giản. 

Các bạn có bao giờ thắc mắc: Tại sao mùa hè nóng hơn 
mùa đông? Tại sao nhiệt độ trong nhà ấm hơn nhiệt độ ngoài 
trời? Tại sao có thể đo được nhiệt độ cơ thể người là 
370C?....Bài tiểu luận của nhóm chúng tôi sẽ phần nào giúp các 
bạn trả lời những câu hỏi này, cũng như hiểu rõ hơn về bản chất 
của nhiệt. 

                 

A : Khái nịệm - bản chất - đơn vị của nhiệt . 
 
1 - Khái niệm: 
 
Có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về nhiệt, và do đó có 

nhiều khái niệm khác nhau về nhiệt: 
Thuyết “chất nhiệt” cho rằng nhiệt là một loại chất lỏng 

không trọng lượng thấm và mọi vật và có khả năng truyền từ vật 
này sang vật khác. Thuyết này phù hợp với tư tưởng của 
Newtơn và tồn tại mãi tới tận giữa thế kỷ XIX. 

Theo Đêcac và P.Bê Con: nhiệt là chuyển động của những 
hạt vật chất rất nhỏ, nhưng không dựa được vào sự kiện thực tế 
nào để làm cơ sở cho quan niệm đó. 

Hiện nay, nhiệt được công nhận là một dạng năng lượng 
liên quan tới sự truyền nhiệt của vật chất. 



Các nhà khoa học khẳng định các vật thể được tạo thành 
bởi rất nhiều hạt gọi là hệ vĩ mô. Kích thước của hệ vĩ mô lớn 
đáng kể so với kích thước của nguyên tử và phân tử. 

Nếu thông số của hệ không thay đổi theo thời gian đồng 
thời cũng không có dòng vật chất, nhiệt…do tác động nào đó ở 
bên ngoài thì trạng thái đó gọi là cân bằng (cân bằng nhiệt động 
học). 

Đại lượng vô hướng đặc trưng cho sự chuyển động bên 
trong của hệ cân bằng là nhiệt độ. 

 
2 - Bản chất: 
 
Để giải thích các hiện tượng nhiệt, đầu thế kỷ XIX người 

ta đã đề ra giả thuyết về sự tồn tại của một chất mang nhiệt đặc 
biệt, không trọng lượng gọi là chất nhiệt. Người ta đã cố gắng 
sử dụng phương pháp thực nghiệm để xác định trọng lượng của 
chất nhiệt bằng cách cân các vật dưới độ nóng khác nhau, nhưng 
vẫn không thu được kết quả. 

Câu hỏi về sự khác nhau giữa vật nóng và vật lạnh được 
đặt ra. Và người ta đã trả lời như sau: “Vật nóng có chứa nhiều 
chất nhiệt hơn vật lạnh, tương tự như canh mặn hơn nếu chúng 
ta cho thêm muối”. 

Thuyết hạt của Đêcac và F.Be-con xem nhiệt là chuyển 
động của những hạt rất nhỏ trong vật chất. 

Vật chất được cấu thành bởi các nguyên tử và phân tử. 
Ngày nay, ta biết rằng phân tử gồm nguyên tử, nguyên tử gồm 
các điện tử và hạt nhân. 

Chuyển động cơ học là quá trình thay đổi vị trí của các vật 
trong không gian mà mắt chúng ta không nhìn tháy được. Trên 
thực tế, có nhiều hiện tượng xảy ra liên quan tới các quá trình 
xảy ra trong lòng vật chất, mà mắt ta không thấy được chuyển 
động. Như khi ta nung nóng một vật dẫn đến nóng chảy, bay hơi 
hay sự va chạm nhau giữa các phân tử làm cho vật nóng lên do 
ma sát; đối với chất lỏng khi hạ nhiệt độ thì sẽ đóng rắn;hoặc 
khi ta mở lọ axit, cồn, nước hoa, dầu gió thì sẽ ngửi thấy mùi do 



bay hơi, khuyếch tán….Tất cả những chuyển động trên chúng ta 
không thể quan sát được bằng mắt thường. Chúng được thể hiện 
dưới một dạng chuyển động gọi là chuyển động nhiệt. 

Cũng vào khoảng thời gian mà nhiệt động học phát triển, 
James Clerk Maxwell (1831-1879) và Ludwig Boltzman (1844-
1906) đã phát triển một lí thuyết mô tả các phân tử chuyển động 
– Thuyết động học phân tử. Các phân tử tạo nên chất khí chuyển 
động qua lại, va chạm lên nhau và bật khỏi bề mặt thành bình 
chứa chúng. Năng lượng liên quan với chuyển động gọi là động 
năng và cách tiếp cận động năng này đối với hành trạng của khí 
lí tưởng dẫn tới cách hiểu về khái niệm nhiệt ở cấp độ vi mô. 

Lượng động năng mà mỗi phân tử có là một hàm theo 
nhiệt độ của nó: Độ lớn vận tốc của các hạt khác nhau biến thiên 
rất nhiều - không có hai hạt nào đươc mong đợi là có vận tốc 
chính xác bằng nhau. Một số chuyển động rất nhanh, nhưng một 
số chuyển động rất chậm. Va chạm giữa các phân tử và thành 
bình chứa sẽ tăng lên khi áp suất chất khí tăng lên. Bằng cách 
xét lực trung bình tác dụng bởi một va chạm phân tử lên thành 
bình, Boltzman có thể chỉ ra rằng động năng trung bình của các 
phân tử có thể so sánh trực tiếp với áp suất đo được, và động 
năng trung bình càng lớn thì áp suất càng lớn. Từ định luật 
Boile, áp suất tỉ lệ trực tiếp với nhiệt độ, do đó động năng của 
các phân tử liên hệ trực tiếp với nhiệt độ chất khí:  

 
Động năng trung bình của phân tử =3/2KT 
Trong đó: 

         K: là hằng số Boltzman. 

 Nhiệt độ là số đo năng lượng chuyển động nhiệt và ở 
nhiệt độ bằng 0, năng lượng đạt cực tiểu (theo CHLT,chuyển 
động điểm không vẫn tồn tại ở 00K). 

Qua các nghiên cứu khác nhau, nhiệt độ trở thành một đại 
lượng có thể định nghĩa hoặc dưới dạng các đại lượng NĐLH vĩ 
mô như nhiệt và công, hoặc cũng có giá trị nhận dạng và hợp 



thức tương đương dưới dạng một đại lượng đặc trưng cho sự 
phân bố năng lượng giữa các hạt trong hệ. 

Các nhà khoa học trên Thế Giới cũng chỉ ra rằng, từ rất 
sớm người nguyên thủy đã biết học cách sử dụng lửa, đó chính 
là lửa thiên nhiên, tức là do sét đánh vào các khu rừng gây cháy, 
hoặc ao hồ khô hạn, các vật khô bốc cháy. Nhưng để giữ được 
lửa là cả vấn đề đối với người nguyên thủy. Mãi sau này, họ 
mới học được cách lấy lửa nhân tạo bằng cách khoan gỗ. Họ 
dùng hai tay vê một thanh gỗ một đầu cắm vào miếng gỗ khô 
ráo, càng vê nhanh nhiệt càng tăng lên, cuối cùng đốm lửa bốc 
cháy. 

Vì sao khoan gỗ thì có thể lấy được lửa? 
Nguyên nhân là do ma sát sinh nhiệt. Nhiệt là kết quả của 

những phân tử vật chất chuyển động.Khi phân tử chuyển động 
chúng đều có năng lượng. Trong vật thể, phân tử chuyển động 
không theo quy tắc sinh ra một lượng lớn năng lượng gọi là 
nhiệt năng. Năng lượng vốn có của phân tử do chuyển động 
được gọi là động năng của phân tử. Do tác dụng tương hỗ giữa 
các phân tử mà sinh ra năng lượng được gọi là thế năng của 
phân tử. Động năng và thế năng của tất cả các phân tử trong vật 
thể đều được gọi là nội năng. Động năng và thế năng đều có thể 
chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhiệt năng là một dạng năng 
lượng. Chính vì vậy, đã buộc người ta nghĩ rằng bản thân nhiệt 
phải gắn bó chặt chẽ với một dạng chuyển động nào đó mà mắt 
thường không nhìn thấy được, khi đó thuyết “Chất nhiệt” đã bị 
đả phá. 

Vật lý học đã cho thấy rằng thế giới quanh ta có lúc tưởng 
chừng như đứng yên, nhưng các hạt -  tức các nguyên tử phân tử 
không  nhìn thấy được trong thế giới đó lại chuyển động hỗn 
độn không ngừng. Nếu một số phân tử nào đó ra khỏi một thể 
tích nào đó thì các phân tử khác sẽ tới chiếm chỗ của nó bởi các 
hạt mới không khác gì các hạt cũ nên ta thấy nó vẫn như cũ. 
Như vậy, chuyển động hỗn loạn đó của các hạt cấu thành nên 
vật chất gọi là chuyển động nhiệt. 



Xét hệ gồm hai vật có nhiệt độ khác nhau, khi cho tiếp xúc 
với nhau thì nhiệt độ từ vật nóng hơn sẽ truyền sang vật lạnh 
hơn cho tới khi nhiệt độ giữa hai vật cân bằng nhau. Cũng tương 
tự khi ta xét một hệ gồm nhiều vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp 
xúc nhau thì hệ cũng đạt trạng thái cân bằng nhiệt sau khoảng 
một thời gian nhất định. Như vậy, sự cân bằng nhiệt không chỉ 
xảy ra ở hai vật mà còn xảy ra cùng lúc với nhiều vật. 

Ta cảm thấy một vật là nóng nếu nó làm nóng tay nghĩa là 
vật truyền năng lượng cho tay ta. Ngược lại, vật là lạnh nghĩa là 
nó lấy bớt năng lượng từ tay ta. Vậy để xét một vật lạnh đi hay 
nóng lên trong quá trình tiếp xúc với vật khác, người ta dùng 
khái niệm nhiệt độ.  

Nhiệt độ là một loại mốc dùng để chỉ rõ: với những loại 
vật nào thì vật của ta sẽ là loại vật cho nhiệt, còn với những loài 
vật nào thì đó là vật nhận nhiệt. Khi ở trạng thái cân bằng nhiệt 
các vật có nhiệt độ như nhau. 

 
3- Đơn vị. 
 

        Nhiệt độ là một trong 7 đaị lượng cơ bản của hệ SI. 
        Nhiệt độ là một đại lượng có tính chất đặc biệt mà không đại 
lượng nào có như thời gian, khối lượng, độ dài, trọng lượng 
……Nhiệt độ là một đại lượng không cộng tính. 
        Nhiệt độ có thể tăng lên vô hạn nhưng không thể hạ thấp vô 
hạn. Giới hạn của nhiệt độ thấp được chọn là không độ của thang 
nhiệt giai Kelvil và nhiệt độ đó gọi là độ không tuyệt đối. 
        Bảy đại lượng cơ bản của hệ SI: Độ dài (m), khối lượng (kg), 
thời gian (s), dòng điện (A), nhiệt độ (kelvil), lượng chất (mol), 
cường độ sáng (candela). 
        Đơn vị đo thường dùng hiện nay là: 0C, K, 0 F . 

                      
0 F =

09 * 32
5

C   

                      0 0 273K C   
 



                
B : Lịch sử hình thành thang đo nhiệt. 
           
         Những khái niệm nóng, ấm, lạnh đã từ lâu rất quen thuộc đối 
với loài người, tổ tiên xa xưa của của chúng ta đã dựa vào dụng cụ 
đo lường không hoàn hảo là thân thể mình để xây dựng một thang 
đo phổ biến, trên đó chỉ ghi 3 mốc đơn giản này được loài người sử 
dụng trong hàng ngàn năm. 
         Năm 1592, Gallile lần đầu tiên tạo ra một dụng cụ dể đo 
nhiệt độ, cấu tạo của dụng cụ này gồm một bình cầu thủy tinh để 
hở A, nối với một ống nhỏ có vòi hở B. Muốn đo  nhiệt độ của một 
vật nào đó, ta cho vật cần đo tiếp  xúc với bình cầu A. Không khí 
trong bình nóng lên, giãn nở và thoát một phần ra ngoài, cắm ống 
nhỏ B vào nước thì bình A lạnh đi, do đó thể tích khí mất đi co lại 
kéo theo một lượng nước nhỏ dâng lên trong ống B. Tùy theo mức 
nước dâng nhiều hay ít,ta nói nhiệt độ của vật đó cao hơn nhiệt độ 
môi trường nhiều hay ít. Dụng cụ này chỉ là một nhiệt nghiệm, 
nghĩa là chỉ làm nhiệm vụ so sánh giữa vật và môi trường mà 
không cho biết định lượng về nhiệt độ. 
 

 
 
         Ban đầu, cách chia nhiệt độ hoàn toàn tùy tiện, vì vậy đòi hỏi 
phải có một cách chia chính xác hơn. 
         Năm 1709 : Nhiệt giai Fahrenneit được dùng ở Anh, Mĩ và 
một vài nước khác. Trong thang Nhiệt giai Fahrenneit, ứng với 

nhiệt độ nước đá đang tan là : 00C là 32 
0 F , và nhiệt độ sôi của nước là 1000C là 
212 0 F . 
 
 

 



         Năm 1730 : Nhiệt giai Rankine (độ R) có điểm 0 trùng với 
thang nhiệt giai Kelvin và điểm đóng băng của nước là 492 độ R. 
         Năm 1742 : Nhiệt giai Celcius hay còn gọi là nhiệt giai bách 
phân ban đầu lấy nhiệt độ của nước đá đang tan là 1000C và điểm 
sôi của nước là 00C ở áp suất chuẩn,sau này được Cac Line đảo lại 
là 00C là nhiệt độ nóng chảy của nước đá còn  1000C là độ sôi,chia 
khoảng cách trên nhiệt kế thành 100 phần bằng nhau mỗi phần là 

10C.  
         Năm 1967 : Hội nghị Quốc tế đã thỏa thuận chọn điểm ba 
(điểm tam trùng) làm điểm chuẩn cố định và gán cho giá trị là 
273,160K. Ở nhiệt độ này thì trạng thái cân bằng nhiệt của nước, 
nước đá và hơi nước cũng tồn tại. 
        Thang này được chính xác hóa dần dần và lần cuối cùng nó 
được thực hiện vào năm 1968. Trừ nhiệt độ của điểm ba còn cần 
nhiệt độ khác được xác định dưới điều kiện áp suất chuẩn 1atm. 
        Chúng ta đều biết, khi nhiệt độ giảm đến 00C nước sẽ đóng 
băng. Nhưng trong nghiên cứu khoa học, người ta còn sử dụng một 
khái niệm khác nữa đó là độ 0 tuyệt đối. 
        Độ Fahrenneit và độ Celcius được xác định dựa vào vật chất 
và đặc tính đo độ. Phạm vi nhiệt độ đo được theo hai phương pháp 
này và những giới hạn nhất định, nên không thích hợp với yêu cầu 
của công tác nghiên cứu khoa học. Người ta còn dùng hệ thống 
nhiệt độ thứ ba gọi là nhiệt độ tuyệt đối hoặc độ K. Thang Kelvin 
là thang nhiệt lực học, đó là thang nhiệt Quốc tế thông dụng không 



dựa vào vật chất hay đặc tính đo độ. Nhiệt độ do nó xác định được 
gọi là nhiệt lực học, đơn vị là Kelvin. 
 

Một vài điểm cố định trong thang nhiệt giai Kelvin: 
 

Chất Điểm chọn cố 
định 

Nhiệt độ(K) 

H2 Điểm ba 13.81 
H2 Điểm sôi 20.28 
Neon Điểm sôi 27.102 
O2 Điểm ba 54.361 
O2 Điểm sôi 373.125 
Ar Điểm ba 83.798 
Nước Điểm sôi 90.108 
Sn Điểm nóng 

chảy 
505.074 

Zn Điểm nóng 
chảy 

692.664 

Ag Điểm nóng 
chảy 

1235.08 

Au Điểm nóng 
chảy 

1337.58 

 
          Vào thế kỉ XVIII, XIX, hai nhà khoa học người Pháp : 
Charles và Gay-Lusac khi tiến hành thí nghiệm đã phát hiện ra, với 
một lượng chất khí nhất định khi thể tích không thay đổi nhiệt độ 
cứ giảm xuống 10C thì áp suất giảm 1/273 so với áp suất ở 00C. 
Nhà khoa học người Anh William-Thomson-Kelvin (1824-1907), 
đã đưa ra thang nhiệt độ Kelvin. Thang nhiệt độ K đặt mức nhiệt 
độ từ 00C trở xuống đến -2730C, tức là lấy nhiệt độ phân tử vật 
chất ngừng vận động làm độ không tuyệt đối cho thang nhiệt độ 
Kelvin, gọi là độ không tuyệt đối (-273). Thang nhiệt độ Kelvin 
được gọi là thang nhiệt lực học. 



          Đại hội đo lường Quốc tế lần thứ 7 tổ chức năm 1927 đã 
chọn thang nhiệt lực học làm thang nhiệt cơ bản nhất. Đại hội đo 
lường Quốc tế lần thứ 11 năm 1960, quy định dùng điểm cố định 
đơn nhất (273,150K) để định nghĩa, đơn vị là Kelvin, kí hiệu là : K. 
          Với hệ thống nhiệt độ Kelvin, độ không tuyệt đối tương 
đương 273,150K, 00C là 273,150K điểm bội ba của nước (ở thể rắn, 
lỏng, khí 
)là 0.010C (273,160K), điểm sôi của nước là 3730K, ta có thể thấy 
rằng độ không Celcius (t) và độ không tuyệt đối khác nhau, mối 
quan hệ giữa độ Celcius (t) và độ Kelvin (T) là: 
                                                    t  = T – 273 
          Sự xác lập của thang độ Kelvin đã cung cấp phương pháp đo 
cho sự phát triển của kĩ thuật nhiệt độ thấp. Cùng với sự phát triển 
của kĩ thuật nhiệt độ thấp, con người không ngừng dành những 
điểm mốc mới. Hiện tại, kỉ lục nhiệt độ thấp nhất con người đạt 
được là 10 - 180K, gần như đã đạt tới mức độ không tuyệt đối (tức 
00K). 
 
                  
 
 C : Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vật chất. 
 
             I – Sự truyền nhiệt  
 
             1 – Cơ chế truyền nhiệt 
 
      Có ba cơ chế truyền nhiệt : đối lưu, dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt. 
 
             a – Cơ chế đối lưu. 
 
         Khi bạn nhìn ngọn lửa của cây nến hay que diêm là 
bạn đang xem năng lượng nhiệt được truyền lên trên do đối 
lưu. Nhiệt lượng chuyển do đối lưu xảy ra khi một chất lưu, 
chảng hạn không khí hay nước, đang tiếp xúc với một vật 



có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của chất lưu. Nhiệt độ của 
chất lưu tiếp xúc với vật nóng tăng lên và chất lưu dãn nở - 
vì nhẹ hơn chất lưu lạnh ở xung quanh, sẽ bị dâng lên do 
lực đẩy thủy tĩnh. Chất lưu lạnh hơn ở xung quanh rơi 
xuống để chiếm chỗ chất lưu nóng vừa dâng lên và dòng 
đối lưu hình thành. 
          Đối lưu là một phần của nhiều quá trình trong tự nhiên. Đối 
lưu của khí quyển đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định 
các mô hình khí hậu toàn cầu và sự thay đổi thời tiết hàng ngày. 
Một sự truyền năng lượng khổng lồ trong đại dương cũng nhờ một 
quá trình tương tự. Cuối cùng, năng lượng chuyển tới bề mặt Mặt 
Trời từ những lò hạt nhân tại tâm của nó bởi các vùng đối lưu 
khổng lồ mà đỉnh của nó có thể nhìn thấy dưới dạng sự tạo hạt của 
bề mặt Mặt Trời. 
 
              b – Dẫn nhiệt 
 
          Cơ chế này được minh họa bằng một ấm nước đặt trên bếp 
lò, khi đó phần nước nóng hơn ở gần bếp nhất sẽ đi lên trên trộn 
lẫn với phần nước lạnh hơn ở gần mặt ấm.Cơ chế này bao hàm sự 
chuyển động của toàn thể các phân tử giàu năng lượng trong chất 
lỏng và chất khí. 
          Sự cân bằng nhiệt độ trong chất lỏng và chất khí chủ yếu do 
hiện tượng đối lưu. Chất rắn không có sự đối lưu. 
   Như vậy, dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt bằng chuyển động 
hỗn loạn của các phân tử và nguyên tử bên trong vật chất. 
          Lượng nhiệt truyền qua diện tích bề mặt S trong khoảng thời 
gian t là: 

                         
* * *TQ S t

l
 


  

Trong đó : 
            : hệ số dẫn nhiệt 



          T : chênh lệch nhiệt độ giữa hai phân tử cách nhau một 
khoảng l  

         
T
l


  : gradieng nhiệt độ 

      Hệ số dẫn nhiệt là lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích, 
trong một đơn vị thời gian khi gradieng nhiệt độ bằng đơn vị. 
Đơn vị của hệ số dẫn nhiệt là oat trên mét độ Kelvin (w/mK).  
 
          c – Bức xạ nhiệt. 
 
       Bức xạ là nhiệt lượng được chuyển thông qua sự bức xạ năng 
lượng điện từ. Tất cả các vật đều bức xạ năng lượng và lượng này 
tăng lên khi nhiệt độ tăng. 
    Bức xạ nhiệt có một đặc tính là : trong một số điều kiện đặc biệt 
nó có thể tồn tại cân bằng với vật. Nghĩa là, năng lượng do vật bức 
xạ phát ra đúng bằng năng lượng dưới dạng nhiệt mà vật thu vào 
bằng hấp thụ bức xạ. 
    Cách truyền nhiệt từ vật này sang vật khác bằng bức xạ, đây là 
cách Mặt Trời sưởi ấm Trái Đất. Bức xạ chảy từ Mặt trời đến Trái 



Đất, một số chúng bị hấp thụ làm ấm bề mặt Trái Đất. 

 
     Bản chất của bức xạ đã thách đố các nhà khoa học trong nhiều 
thế kỷ. Maxwell đề xuất dạy rằng dạng năng lượng này truyền đi 
như một dòng điện và tự lan toả trong không gian theo hướng 
vuông góc với hướng dòng điện của chúng. 
       Trong biểu đồ các dòng điện và từ cực trực giao với nhau – 
dòng điện nắm ở mặt phẳng XY dòng từ nằm ở mặt phẳng XZ. 
Sóng truyền đi theo hướng X. Một sóng điện từ có thể được định 
nghĩa dưới dạng tần số dao động của nó, ký hiệu bằng chữ ký hy 
lap( ). Sóng truyền đi theo đường thẳng với vận tốc không đổi. 
Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là bước sóng  , bằng vận 
tốc sóng chia cho tần số sóng 
       Phổ điện từ bao quát một ngưỡng rộng bước sóng từ những 
sóng rất ngắn đến những sóng rất dài. Chỉ có vùng phổ điện từ mà 



mắt người ta cảm nhận được là vùng khả kiến có thể nhận rõ trong 
biểu đồ bảy sắc cầu vồng. 
      Khi bị đun nóng đến nhiệt độ 5000C các vật bắt đầu phát sáng 
và cho quang phổ ở vùng đỏ khi nhiệt độ tăng lên lớn hơn 5000C 
thì vạch đỏ rộng ra, phát triển sang vùng da cam, vàng, … Khi vật 
được nung đến ánh sáng trắng thì nó cho một quang phổ đủ màu 
sắc liên tục từ đỏ tới tím, ánh sáng do vật phát ra là ánh sáng trắng. 
     Chẳng hạn dây tóc bóng đèn có nhiệt độ 25000k – 30000k thì 
ánh sáng phát ra là ánh sáng trắng, ánh sáng Mặt Trăng cũng là ánh 
sáng trắng, nhiệt độ bề mặt khoảng 60000k. Bức xạ nói trên là bức 
xạ nhiệt vì năng lượng cung cấp cho vật dưới dạng nhiệt. 
     Mặt Trăng không phải là đối tượng duy nhất phát ra bức xạ mà 
khi vật thể có nhiệt độ trên 0K đều phát ra năng lượng bức xạ. 
Thách thức đợi các nhà khoa học là việc chỉ rõ xem NL bức xạ này 
liên hệ với nhiệt độ của vật như thế nào? 
      Nếu đặt một vật trong bình chứa mà các thành bên có nhiệt độ 
đồng đều, chúng ta chờ đợi vật tiến tới trạng thái cân bằng nhiệt 
với các thành bình chứa, vật sẽ phát ra NL bức xạ hệt như thành 
bình. Một vật nếu thế sẽ hấp thụ và phát xạ cùng một NL. Một bề 
mặt tô đen hấp thụ mọi bức xạ chiếu tới và nó phải phản xạ theo 
kiểu giống như thế nếu ở trạng thái cân bằng nhiệt. 
       Vật có khả năng hấp thụ toàn bộ năng lượng bức xạ tới đập 
vào nó gọi là vật đen tuyệt đối. Trong thực tế không có vật đen 
tuyệt đối chỉ có những vật gần với vật đen tuyệt đối. Khi làm thí 
nhiệm trên các mô hình của vật đen tuyệt đối người ta đã xác định 
cừơng độ bức xạ phụ thuộc vào bước sóng khác nhau khi nhiệt độ 
khác nhau nhưng điều quan trọng là : 
     Nhiệt độ tăng thì diện tích giới hạn bởi đường cong đồ thị tăng 
rất nhanh. Diện tích đó biểu thị cường độ bức xạ toàn phần của vật 
đen tuyệt đối tỉ lệ với luỹ thừa 4 của nhiệt độ tuyệt đối của vật. 
Mối liên hệ về nhiệt độ và NL bức xạ được J.Stefan suy diễn vaò 
năm 1884 và được Boltzman giải thích về mặt lý thuyết vào thời 
gian đó.Mối liên hệ đó được phát biểu như sau: 
Năng lượng toàn phần:  



R= 4T ,           =5.67. 810 w ,
2 4*m k  

 

 
 
     Khi nhiệt độ tăng cực đại, đường cong chuyển sang bên trái( 
bên bước sóng ngắn ở mìên tử ngoại), cực đại của đường cong  
biểu thị năng lượng bức xạ của bước sóng tương ứng là lớn nhất so 
với các bước sóng khác do vật phát ra. Khảo sát chi tiết cho ta biểu 
thức: 

ax
2.89

m T
 

  
     Khi nhiệt độ thấp thì cực đại thuộc miền hồng ngoại. Vì vậy, 
bức xạ hồng ngoại đôi khi được gọi là bức xạ nhiệt. Người ta đã 
chế tạo ra thiết bị có khả năng phát hiện bức xạ nhiệt phát ra từ các 
vật có nhiệt độ bằng nhiệt độ phòng hoặc nhỏ hơn nhiệt độ phòng. 
Đơn giản vì tia hồng ngoại về nguyên tắc có các đặc tính chung 
như ánh sáng nhìn thấy. 
Người bình thường có nhiệt độ là 370 C phát ra tia hồng ngoại có 
cực đại ứng với bước sóng 0.009nm. Nếu như hình người được 
chụp bắng camera nhạy với vùng bước sóng này ta sẻ có một tấm 
hình nhiệt.  
      Ánh sáng nhìn thấy cò bước sóng khoảng 400-750nm phân 
thành các vùng màu khác nhau. 



     Môi trường và các ngôi sao phát ra bức xạ nhiệt, nhiệt độ vật 
thể khác trên bầu trời như là đám mây trong dải Ngân Hà cũng 
phát ra bức xạ nhiệt. Những đối tượng này được phát hiện tốt nhất 
bằng kính thiên văn hồng ngoại và vô tuyến. 
     Mặt trời và các ngôi sao phát ra bức xạ nhiệt thuộc mọi bước 
sóng; những vật thể khác trên bầu trời, như đám mây khí lớn trong 
dải Ngân Hà, cũng phát ra búc xạ nhiệt, nhưng lạnh hơn nhiều. 
Những đối tượng này được phát hiện tốt nhất bằng kính thiên văn 
hồng ngoại và vô tuyến – kính thiên văn có thiết bị dò nhạy với các 
bước sóng dài hơn. 
      Năm 1965, Arno Penzias và Robert Wilson đã tiến hành kiểm 
tra cẩn thận kính thiên văn vô tuyến của họ ở phòng thí nghiệm 
Bell, tại Whippany, bang New-Jersey. Họ nhận thấy máy thu của 
họ biểu hiện một sự “nhiễu” như thể nó nằm bên trong một bình 
chứa có nhiệt độ 3K – tức là như thể nó nằm cân bằng nhiệt với vật 
đen ở 3K. Sự “nhiễu’ này hình như đến từ mọi hướng.George-
Gamov và các nhà thiên văn vật lý khác trước đó đã tiên đoán về 
mặt lý thuyết sự tồn tại của một bức xạ vũ trụ 3K. Khám phá của 
Penzias và Wilson là bằng chứng thực nghiệm cho bức xạ đẳng 
hướng đến từ vũ trụ, được cho là di tích của Big-Bang. Năng lượng 
nhiệt khổng lồ được giải phóng trong vụ nổ khai sinh ra vũ trụ bắt 
đầu lạnh đi khi vũ trụ giãn nở. Chừng 12 tỉ năm sau đó, chúng ta 
đang sống trong một vũ trụ bức xạ giống như một vật đen nay lạnh 
còn 3K.                                                  
      Năm 1978, Penzias và Wilson đã được tặng giải Nobel vật lý 
cho khám phá này. 
        Một vật đen ở 3K phát ra đa số năng lượng nằm trong vùng 
bước sóng viba. Các phân tử trong bầu khí quyển Trái Đất hấp thụ 
bức xạ này cho nên tại Trái Đất, các nhà thiên văn không thể tiến 
hành quan sát ở vùng này. Năm 1989, vệ tinh thám hiểm bức xạ vũ 
trụ (COBE), do trung tâm bay không gian Goddard của NASA 
phát triển, được phóng lên quỹ đạo để đo bức xạ hồng ngoại và 
viba khuếch tán đến từ vũ trụ sơ khai. Một trong các thiết bị của 
nó, quang phổ kế tuyệt đối hồng ngoại xa (FIRAS) đã so sánh phổ 
của bức xạ viba nền vũ trụ với một vật đen chính xác. Phổ nền viba 



vũ trụ được đo với độ chính xác 003 0
0  và trùng khớp chính xác 

với phổ vật đen có nhiệt độ 2.726K. Mặc dù có hàng tỉ ngôi sao 
trong vũ trụ, nhưng những đo đạc chính xác từ vệ tinh COBE nay 
cho thấy 99.97 0

0  năng lượng bức xạ của vũ trụ được giải phóng 
trong vòng năm đầu tiên sau khi Big-Bang tự khởi phát và hiện nay 
nó tập trung trong trường bức xạ nhiệt 3K.  
 
2 - Nhiệt lượng - Nhiệt dung. 
 
       Nếu bạn lấy một lon coca từ tủ lạnh ra và đặt lên bàn ăn thì 
nhiệt độ của nó sẽ tăng lên lúc đầu nhanh, sau chậm dần tới khi 
nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ phòng .Ta có thể coi coca là một 
hệ(Ts) và phần liên quan của phòng là môi trường của hệ(Te). Nếu 
Ts # Te thì Ts phải thay đổi tới khi Ts = Te. Một sự thay đổi về 
nhiệt độ như vậy là do có sự truyền 1 dạng năng lượng giữa hệ và 
môi trường. Năng lượng này là nội năng (nhiệt năng) nó là tổng 
động năng và thế năng liên kết với chuyển động hỗn độn của các 
nguyên tử, phân tử và các vật vi mô khác bên trong vật . Nội năng 
truyền được gọi là nhiệt lượng(Q). 
       Nhiệt lượng dương khi nội năng được chuyển từ môi trường 
xung quanh nó sang hệ (nhiệt được hấp thụ ). Nhiệt lượng là  âm 
khi nội năng chuyển từ hệ sang môi trường (nhiệt được giải 
phóng).  
 
       Kết luận: Nhiệt lượng là năng lượng chuyển giữa một hệ và 
môi trường xung quanh nó vì có một sự chênh lệch nhiệt độ giữa 
chúng . 
       Khi đun 1 vật có khối lượng m từ nhiệt độ To đến T = To + 
T cần cung cấp 1 lượng nhiệt là  Q . Nhiệt dung trung bình 
trong khoảng nhiệt độ (T – To) là đại lượng Q /(m*T). Lấy giói 
hạn đại lượng này ta có nhiệt dung thực: 

                           lim
.i
Q dQc

m T mdT


 
 . 

        Ci: là nhiệt dung ở nhiệt dung ở nhiệt độ To. 



        Nhiệt dung phụ thuộc vào nhiệt độ , nhưng trong nhiều trường 
hợp sự phụ thuộc này có thể bỏ qua và coi như trị số của nhiệt 
dung bằng nhiệt lương cấp cho 1 đơn vị khối lượng tăng từ oT C  
đến (T+1) oC  ở điểm T bất kỳ. Nhiệt lượng mà vật có khối lượng m 
nhận được sau khi tăng  T độ là: 
                             Q = C*m*T 
Với C là nhiệt dung riêng  
        Nhiệt dung phụ thuộc vào quá trình đốt nóng. Nhiệt dung của 
quá trình đẳng áp(đốt ở áp suất không thay đổi) gọi là nhiệt dung 
đẳng áp(Cp). Nhiệt dung ở quá trình đẳng tích (đốt nóng ở thể tích 
không đổi) gọi là nhiệt dung đẳng tích(Cv). Thường đối với chất 
rắn thì Cp # Cv không đàng kể, còn các vật khác thì Cp> Cv. 
      Tổng nhiệt lượng Q do đun nóng và do A  do lưc ngoài tác 
động mà hệ nhận được là bằng sự thay đổi của nội năng U  (đl 1-
Nhiệt động học): Q A U      
       Sự thay đổi nội năng U  không phụ thuộc vào quá trình đốt 
nóng mà phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối,còn 

,A Q   phụ thuộc vào quá trình chuyển biến. 
       Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn 
nếu trong hệ không có sự biến dổi đặc biệt nào đó.( đl 2-Nhiệt 
động học). 
     Nhiệt dung của vật bất kì gần đến độ 0 tuyệt đối sẽ tiến đến 0.( 
đl 3-Nhiệt động học). 
 
3 - Đơn vị. 
 
      Trước khi các nhà khoa học nhận thức được nhiệt lượng là 
năng lượng chuyển,nhiệt lượng được đo thông qua khả năng làm 
tăng nhiệt độ của nước.Vì vậy Calo được định nghĩa là nhiệt lượng 
cần thiết cho 1g  2H O tăng nhiệt độ từ 14,5-15,50C. 
       Trong hệ đo lường của công (A), đơn vị nhiệt lượng tương 
ứng là đơn vị nhiệt lượng của A (btu) được định nghĩa là nhiệt 
lượng có thể làm tăng nhiệt của 1Lb 2H O  từ 63-640F. 



        Năm 1948 cộng đồng khoa học khẳng định nhiệt cũng như 
công,là năng lượng được chuyển, nên đơn vị của nó là Jun, Calo 
lúc đó =4,1860J và không liên quan gì tới sự làm nóng 2H O  cả. 
        Mối liên hệ giữa các đơn vị đo nhiệt lượng: 

4

3

1 0,2389 9, 481.10
1 1055 252.0
1 3,96.10

J calo Btu
Btu J calo
calo Btu





 
 


 

        Ngày nay hay dung Jun,trong hóa học dùng đơn vị calo,btu 
dùng trong một số ứng dụng khoa học kĩ thuật. 
II.Sự giãn nở vì nhiệt. 
 
1.Sự nở vì nhiệt của vật rắn. 
 
        Khi nói đến sự giãn nở của chất rắn là nói đến sự nở dài hay 
giống như ta đang mô tả về 3 chiều của tấm ảnh. 
        Xuất phát từ cấu trúc phân tử của vật chất, mọi vật đều hình 
thành từ các nguyên tử và phân tử. 
        Xét cấu trúc phân tử chất rắn, liên kết được tạo thành từ tinh 
thể. Các tinh thể bao gồm các nguyên tử hoặc ion được liên kết với 
nhau bởi các mạng tinh thể. Các nguyên tử hoặc ion chiếm các vị 
trí xác định, tuần hoàn trong không gian. Giữa các phân tử (nguyên 
tử hoặc ion) có lực liên kết các phân tử và nguyên tử. Thế năng 
tương tác giữa chúng phụ thuộc vào khoảng cách và tạo thành hố 
thế năng có dạng parabol không đối xứng. 
       Bình thường các nguyên tử dao động quanh vị trí cân bằng có 
năng lượng thấp nhất ( 0E ) trong hố thế năng ứng với khoảng cách 
trung bình giữa hai phân tử là 0R . 
 
         Khi nhiệt độ tăng các nguyên tử có thêm năng lượng , 0R  dao 
động mạnh hơn quanh vị trí cân bằng và phạm vi bắt đầu rộng hơn, 
dẫn đến khoảng cách  0R  tăng lên. Kích thước vật đã tăng lên, điều 
này chứng tỏ vật đã bị giãn nở do sự thay đổi của nhiệt độ. 



         Ngược lại với sự giãn nở đó là sự co lại của vật chất: Khi 
nhiệt độ giảm thì các phân tử dao động với vận tốc nhỏ và phạm vi 
dao động rút ngắn hơn, dẫn đến khoảng cách giữa chúng ngắn hơn 
bình thường. Và tất nhiên vật chất sẽ co lại. 
*Ứng dụng: 
          Trong xây dựng: Thiết kế cầu đường, xây nhà, chế tạo táu, 
máy bay, thiết kế nhiệt trong các nhà thể thao… 
          Trong các phòng thử nghiệm và kĩ thuật: Thử nghiệm thiết 
bị giao thông, động cơ và các dụng cụ, xử lý bề mặt bằng điện hóa, 
gia công phôi, thay đổi cấu trúc tế vi, lắp chặt… 
          Trong sản xuất: Sấy thăng hoa, chế biến và bảo quản sản 
phẩm, sản xuất bia… 
          Trong y học: Men răng, niềng răng, chuẩn đoán bệnh bằng 
nhiệt độ kinh lạc… 
 
 
 
 2 -  Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 
 
          Nói đến sự nở vì nhiệt của chất lỏng thì lại khác đó là 
sự nở khối. Nếu nhiệt độ của một chất rắn hay chất lỏng có 
thể tích V tăng thêm một lượng T, thì độ tăng thể tích tính 
theo: 

                           V = V*  *T 
       Trong đó :   là sự nở khối của chất rắn hay chất lỏng. 
        Đa số các chất lỏng tuân theo quy luật giãn nở thông 
thường của vật chất,nghĩa là nóng thì nở ra và lạnh thì cô 
lại nhưng chất lỏng chiếm 70% cơ thể chúng ta và chiếm 
70% bao phủ  bề mặt Trái Đất thì hoàn toàn đi ngược lại 
quy luật đó.  
        Trên  và dưới  40C nước  tuân theo các quy luật trên 
nhưng trong khoảng từ  0 - 40C  nó bắt đầu  tuân theo một 



quy luật riêng. Thể tích riêng của nước là một hàm theo 
nhiệt độ. 
        Tại 40C: Thể tích riêng của nước có giá trị min, nghĩa 
là khối lượng riêng sẽ max vì : 

                                   

m
V

 
 

        Nhưng khi  nhiệt độ giảm trong khoảng  40C đến điểm 
băng thì điều bất thường xảy ra,đó là thể tích của nước  
không nhỏ lại mà bắt đầu tăng lên,nước bắt đầu giãn nở. 
        Tính chất đặc biệt này của nước giải thích hiện tượng 
vì sao nước lại bị đóng băng ở những nước có khí hậu lạnh 
mà  lại đóng ở trên mặt chứ không phải từ dưới đáy hồ 
lên.Do ở nhiệt độ 40C  nước có khối lượng riêng cực đại bị 
chìm xuống dưới và lớp nước nhẹ hơn ở phía trên cho tới 
điểm băng của nước. Khi đóng băng thể tích nước tăng lên. 
Nghĩa là đối với nước ở nhiệt độ nhỏ hơn 40C thể tích của 
nó không co lại mà nở ra. Khi mặt hồ ao bị đóng băng nó 
tạo thành lớp cách nhiệt với môi trường không khí nên ở 
dưới lớp băng vẫn là nước.  
       Nếu đóng băng từ đáy hồ thì băng sẽ không thể tan hết 
trong mùa hè vì bị cách nhiệt bởi lớp nước trên mặt. 
  
  C : Điều kì diệu của độ không tuyệt đối. 
 
      Tại sao có giới hạn cho nhiệt độ thấp nhất mà không có 
giới hạn tối đa của nhiệt độ,bởi vì đối với một vật thì không 
có giới hạn tối đa nào cho năng lượng mà bạn có thể đưa 
vào nó,một vật tồn tại và chuyển trạng thái khác nhau khi ta 
đưa vào nó các dạng năng lượng ở các mức khác nhau 



nhưng nó vẫn tồn tại và tiếp tục nhận năng lượng mà không 
hề biến mất. 
       Độ không tuyệt đối nó đại diện cho sự thiếu vắng năng 
lượng : Đây là trạng thái nhiệt động học lí tưởng của vật 
chất,trong đó các nguyên tử ngừng chuyển động (so với các 
phần còn lại của vật)   nhiều hơn mức yêu cầu của một hiệu 
ứng cơ học lượng tử có tên điểm không năng lượng.Việc 
đạt nhiệt độ cực tiểu tạo ra một vài kết quả động lực vì tại  
độ tuyệt đối các nguyên tử không phải là ngừng chuyển 
động mà tại đó nó không đủ năng lượng để chuyển trạng 
thái. 
      Những điều  xảy ra ở nhiệt độ thấp luôn mang đến sự 
bất ngờ. 
 
1 - Phản ứng hóa học. 
 
     Nhiều nghiên cứu khoa học tại các phòng thí nghiệm với nhiệt 
độ thấp đã cho thấy các phân tử trong một chất khí cực lạnh có thể 
phản ứng hóa học ở những khoảng cách lên tới 100 lần khoảng 
cách chúng có thể tương tác ở nhiệt độ phòng. 
      Trong những thí nghiệm ở gần nhiệt độ phòng hơn, các phản 
ứng có xu hướng chậm lại khi nhiệt độ giảm vì khi nhiệt độ giảm 
dần thì tốc độ chuyển động của các phân tử giảm dần và lực liên 
kết giữa chúng lúc này rất lớn. 
      Nhưng điều ngược lại đã xảy ra,các thực nghiệm cho kết quả 
các phân tử ở những nhiệt độ đông lạnh vao trăm phần tỉ của một 
độ trên không độ tuyệt đối vẫn có thể trao đối các nguyên tử nhờ 
các hiệu ứng lượng tử kì lạ mở rộng tác dụng của chúng ở những 
nhiệt độ thấp.  
 
 2 - Vì sao độ không tuyệt đối là mục tiêu không thể đạt được? 
 



       Trên thực tế, công cần thiết để lấy nhiệt ra khỏi một chất khí 
càng tăng khi nhiệt độ càng thấp, và một lượng công vô hạn sẽ là 
cần thiết để lam lạnh cái gì đó xuống không độ tuyệt đối. Theo 
thuật ngữ lượng tử, bạn có thể đổ lỗi cho nguyên lý bất định 
Heisenberg, nguyên lý phát biểu rằng nếu bạn biết tốc độ của một 
hạt càng chính xác bao nhiêu, thì bạn biết về vị trí của nó càng ít 
bấy nhiêu, và ngược lại. Nếu bạn biết các nguyên tử của bạn nằm 
bên trong thí nghiệm của bạn, thì phải có một sai số nào đó về 
xung lượng của chúng giữ chúng ở trên không độ tuyệt đối – trừ 
khi thí nghiệm của bạn có kích cỡ bằng toàn thể vũ trụ. 
      Điều này có thể nói dễ hiểu hơn khi nhiệt độ trong hệ giảm thì 
các phân tử xích lại gần nhau hơn,lực liên kết lớn hơn và công mà 
ta cần cung cấp cho hệ rất rất nhiều phân tử,nguyên tử để lấy nhiệt 
ra khỏi đó là vô cùng lớn.Vì vậy không độ tuyệt đối là không thể 
đạt được. 
 
                         
3- Ánh sáng ở không độ tuyệt đối. 
 
         Đây là hai bức hình này có thể nói đó là một tuyệt tác của 
nhiệt độ và là những khoảnh khắc các thiên thể muốn cống hiến 
thêm cho vẻ đẹp của vũ trụ bao la bằng những ánh sáng diệu kì có 
một không hai của tự nhiên. 
       Tinh vân hình nơ bướm này nằm trong chòm sao Centaurusm 
cách Trái đất 5000 năm ánh sáng và được biết đến là nơi lạnh nhất 
trong vũ trụ có tên là Tinh vân Boomerang. 
      Hình dạng nơ bướm của tinh vân là hậu quả của một luồng gió 
cực kì dữ dội,với vận tốc khoảng 310000 dặm/h thổi các chất khí 
ra xa  từ một ngôi sao đang hấp hối ở chính giữa đã giãn nở và 
nhanh chóng. Ngôi sao này đang mất đi lượng vật liệu bằng 
khoảng một phần nghìn khối lượng Mặt trời mỗi năm trong suốt 
1500 năm qua,nhanh gấp 10-100 lần các vật thể tương tự.Sự mở 
rộng nhanh chóng của tinh vân cho phép nó trở thành vật thể tự 
nhiên lạnh nhất trong vũ trụ.Nhiệt độ đo được của tinh vân này vào 
khoảng  -2720C  và nó còn lạnh hơn cả nhiệt độ của phông nền vi 



sóng vũ trụ ,bức xạ tàn dư của vụ nổ Big-Bang  vào khoảng -
2700C,ngay cả Mặt trăng cũng không phải đối thủ của Boomerang 
vì Mặt trăng cũng chỉ lạnh ở mức -2400C  .  
          

  
 
4- Nhiệt độ thấp nhất từng đạt được trong phòng thí nghiệm là 

bao nhiêu  
 
            Nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận được là ở trong một 
phòng thí nghiệm trên Trái Đất này được xác lập bởi các nhà khoa 
khọc tại Viện công nghệ Massachusetts,họ đã đông lạnh một đám 
mây nguyên tử sodium xuống tới kỉ lục 0.45 nano-kelvil ,các nhà 
khoa học tại trường Đại học công nghệ Helsinki ở Phần Lan cũng  
đã thu được nhiệt độ 0.1 nano kelvil trong một mảnh kim loại 
rhodium.  
    Nhưng hai thí nghiệm trên chỉ là kết quả  chuyển động đặc biệt 
trong những điều kiện đặc biệt mà thôi: một tính chất lượng tử gọi 
là spin hạt nhân ,chứ không phải nhiệt độ chung cho mọi chuyển 
động có thể có.Bởi vì tính chất của vật chất khác nhau là rất khác 
nhau và trạng thái chuyển động của chúng cũng khác nhau. 
 
5- Các chất khí có thể biểu hiện hành trạng kì lạ gì khi ở gần 

không độ tuyệt đối ? 



 
             Trong các chất rắn, lỏng, và khí hàng ngày, nhiệt hay năng 
lượng nhiệt phát sinh từ chuyển động của các nguyên tử và phân tử 
khi chúng lướt qua nhau và va đập lên nhau. Nhưng ở những nhiệt 
độ thấp, các quy luật kì lạ của cơ hoc lượng tử chiếm ưu thế. Các 
phân tử không còn va chạm theo nghĩa bình thường nữa.Thay vào 
đó, các sóng cơ lượng tử của chúng trải rộng ra và chồng lấn lên 
nhau. Khi chúng chồng lấn lên nhau như thế, thỉnh thoảng chúng 
hình thành nên cái gọi là hóa đặc Bose-Einstein, trong đó toàn bộ 
các nguyên tử tác dụng giống hệt như một “siêu nguyên tử”. Hóa 
đặc Bose-Einstein thuần khiết đầu tiên được tạo ra ở Colorado vào 
năm 1995 bằng một đám mây nguyên tử rubidium được làm lạnh 
xuống chưa tới 170 nano kelvil. 
 
6- Nhiệt độ Trái Đất bị ảnh hưởng bởi từ trường Mặt Trời. 
 
       Sở dĩ Trái Đất đang nóng ấm, giúp động thực vật có thể phát 
triển đa dạng như hiện nay là nhờ từ trường Mặt Trời hoạt động 
mạnh. Ngược lại, khi từ trương đó yếu đi, Trái Đất sẽ lạnh giá. Các 
nhà khoa hoc Mỹ mới rút ra kết luận nay khi nghiên cứu các lớp 
đồng vị beryllium 10.  
        Nhóm nghiên cứu của nhà địa chất Mukul-Sharmaowr 
Dartmouth (Mỹ) đã phân tích các lớp đồng vị của beryllium 10 tại 
nhiều khu vực khác nhau. Đồng vị này xuất hiện khi tia vũ trụ tác 
động vào beryllium. Tuy nhiên, số lượng và cường độ của tia vũ 
trụ lại phụ thuộc vào từ trường Trái Đất và Mặt Trời, nên người ta 
có thể suy ra rằng, độ dày mỏng của các lớp đồng vị beryllium phụ 
thuộc vào sự dao động của hai từ trường này. 
       Vì độ lớn và sự dao động của từ trường Trái Đất là xác định, 
nên Sharma có thể suy ra sự biến thiên của từ trường Mặt Trời. 
Ông đã lập ra một mô hình toán , và nhờ đó tính ra được sự dao 
động của từ trường Mặt Trời trong vòng  200000 năm qua. 
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