
 

 

 

 

 

 

Đề tài " Lịch sử Điện từ học " 



MỤC LỤC 

MỤC LỤC ...........................................................................................................1 

CHƯƠNG 1. THỜI KÌ SƠ KHAI CỦA ĐIỆN TỪ HỌC ...................................2 

1.1. NHỮNG PHÁT HIỆN ĐẦU TIÊN VỀ ĐIỆN VÀ TỪ CỦA NGƯỜI HY 

LẠP...........................................................................................................2 

1.2. Thời kì hỗn loạn của điện từ học ...............................................................6 

1.3. Jerome Cardan (1501-1576) ......................................................................8 

1.4. William Gilbert (1540-1603) .....................................................................9 

CHƯƠNG 2. TĨNH ĐIỆN – TỪ TĨNH ............................................................13 

2.1. THẾ KỈ XVII- “BÌNH MINH TĨNH ĐIỆN TỪ” .....................................13 

2.2. Sự phát triển của Điện từ tĩnh cho đến giai đoạn này ...............................26 

CHƯƠNG 3. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ..................................................................29 

3.1. HANS CHRISTIAN OERSTED – SỰ PHÁT HIỆN RA MỐI TƯƠNG 

QUAN GIỮA ĐIỆN VÀ TỪ ...................................................................29 

3.2. André-Marie Ampère ..............................................................................32 

3.3. Michael Faraday và Hiện tượng cảm ứng điện từ.....................................35 

3.4. James Clerk Maxwell ..............................................................................39 

CHƯƠNG 4. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI ....................42 

4.1. Giai đoạn 1900 – 1909 ............................................................................42 

4.2. Giai đoạn 1910-1929 ...............................................................................43 

4.3. Giai đoạn 1930-1939 ...............................................................................43 

4.4. Giai đoạn 1940 – 1959 ............................................................................44 

4.5. Giai đoạn 1960-1979 ...............................................................................45 

4.6. Giai đoạn 1980 – 2009 ............................................................................46 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................47 

 



Lịch sử Điện từ học 2 GVHD: T.S. Lê Văn Hoàng 

 

Nhóm I 

CHƯƠNG 1. THỜI KÌ SƠ KHAI CỦA ĐIỆN TỪ HỌC: 

1.1. NHỮNG PHÁT HIỆN ĐẦU TIÊN VỀ ĐIỆN VÀ TỪ CỦA NGƯỜI 
HY LẠP: 

1.1.1. “Những phiến đá kì bí”: 
Mốc sự kiện đầu tiên là vào khoảng 900 năm trước công nguyên, một người 

chăn cừu tên là Magnus đã phát hiện ra một hiện tượng lạ trong tự nhiên và khiến con 

người chú ý. Khi anh ta đi ngang qua một khu vực có những phiến đá màu đen, anh đã 

phát hiện ra là những cái đinh và đầu câu gậy bằng sắt của anh bị những phiến đá này 

hút một cách kì lạ.  

Hiện tượng này đã khiến chàng chăn cừu 

Magnus vô cùng ngạc nhiên, và cũng từ đó khu 

vực này đã được con người chú ý nhiều hơn, và 

được biết đến với tên gọi “Magnesia”. 

Nếu câu chuyện của chàng chăn cừu là sự 

thật, và sự hiện diện của một điều gì đó thực sự 

được đánh dấu chấm hỏi, thì hiện tượng mà 

Magnus phát hiện, sau này đã được xác định 

chính là từ tính (nam châm) trong tự nhiên. 

Nguyên nhân là do tại khu vực đó có một lượng lớn quặng magie oxit (quặng sắt từ). 

Vì vậy, từ “magnet” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “magnitis lithos” (μαγνήτης 

λίθος) có nghĩa là “đá có magie oxit”. Về sau người Hy Lạp đã gọi những quặng đặc 

biệt này là “loadstone” (or lodestone) - đá nam châm. 

Như vậy câu chuyện của người Hy Lạp về anh chàng chăn cừu với hiện tượng 

lạ mà anh ta khám phá đã khơi nguồn cho sự tìm hiểu của con người về “Đá nam 

châm”. 

 
Hình 1.1 – Đá nam châm 
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1.1.2. “Đá có linh hồn” 
Khoảng 600 năm trước công nguyên, nhà triết học 

nổi tiếng của của Hy Lạp Thales (624-547TCN) là người 

đầu tiên đã tiến hành những nghiên cứu về hện tượng đá 

nam châm. Ông cho rằng nguyên nhân mà đá nam châm 

có thể hút các vật là bởi những viên đá này có thể chiếm 

giữ linh hồn. Trong giai đoạn này những suy nghĩ duy 

tâm còn ảnh hưởng rất lớn đến các nhà triết học, và 

Thales cũng đã cho rằng, hiện tượng lạ trong tự nhiên này 

chính là do có bàn tay của Chúa can thiệp. 

1.1.3. “Lại một sức mạnh thần kì mới!” 
Tuy không một bản thảo viết tay nào của Thales còn tồn 

tại cho đến ngày nay, song ông vẫn được lịch sử ghi nhận là 

người đầu tiên khám phá ra một vật chất khác có “sức mạnh” 

hút các vật khác, đó chính là “amber”- hổ phách. Nó bắt 

nguồn tứ tiếng Hy Lạp “elektron” (ηλεκτρον). Hổ phách 

được sử dụng chính là để trang trí và làm đồ trang sức. 

Thales đã phát hiện ra rằng hổ phách, khi bị cọ sát thì sẽ hút 

lông mèo, và kéo những vật nhẹ lại gần nó. 

  Thales đã phát hiện ra hổ phách hút vật khác như thế nào? 

Nhà triết học Thales có một cô con gái. Nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết dệt 

rất khéo. Nàng được cha mẹ mua cho một con thoi bằng hổ phách rất đẹp, do một tay 

thợ khéo xứ Phênixi chuốt. Một hôm, cô bé lỡ tay đánh rơi con thoi xuống nước. Nàng 

bèn dùng vạt áo len lau con thoi. Khi lau xong, thì nàng thấy con thoi bám đầy tơ len. 

Ngỡ là thoi còn chưa ráo nàng lại lau mạnh hơn, nhưng lạ thay, tơ len lại càng bám 

nhiều hơn trước. Kinh ngạc, nàng vội chạy đi tìm cha để cha giảng giải cho nàng về 

 
Hình 1.2 - Thales 

 

 
Hình 1.3 – Hổ phách 
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hiện tượng kì lạ đó. Nghe con gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, Thales cũng hết sức ngạc 

nhiên. Vốn là một triết gia chân chính, ông bèn làm lại và nghiên cứu hiện tượng đó. 

Quả nhiên, sự việc xảy ra đúng như cô bé kể. Thales bèn dùng dạ xát vào những con 

thoi bằng hổ phách khác, những vòng tròn và những thanh bằng hổ phách, và ông 

cũng thu được kết quả y hệt như trước. 

1.1.4.  “Đá nam châm và hổ phách có mối 
liên kết....”: 

Plato (427-347 BC) sống vào thế kỷ thứ IV trước công 

nguyên là người đã đưa ra một câu nói bất bất hủ vẫn còn 

đến ngày nay: "... sự hấp dẫn thật tuyệt vời của hổ phách và 

nam châm ..." trong một buổi tranh luận (được ghi chép lại 

thành sách) của ông, cuốn Timaeus. Plato, cũng giống như 

nhiều người khác, nghĩ rằng tác dụng của hổ phách cũng như của nam châm có liên 

quan gần gũi với nhau.  

Phải mất hai ngàn năm, quan điểm này mới bị đặt nghi vấn và những thí nghiệm 

nghiêm túc, kỹ càng hơn đã được tiến hành để khám phá sự thật về hiện tượng này của 

tự nhiên. 

1.1.5. “Giải thích mới cho những phiến 
đá nam châm”: 

Lucretius (99-55TCN) đã làm một tham luận khoa 

học đầu tiên đưa ra lời giải thích cho tính chất hút vật 

khác của đá nam châm trong tác phẩm De Rerum 

Natura (On the Nature of Things – Bàn về sự tự 

nhiên của vật chất). 

Lucretius đi theo các nhà triết học như Epicurus và 

Democritus, những người đã tin rằng thế giới được cấu 

 
Hình 1.4 - Plato 

 

 
Hình 1.5 - Lucretius 
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thành bởi vô số nguyên tử nhỏ. Và vì vậy, trong nghiên cứu của mình, ông đã giải thích 

hiện tượng kì lạ của nam châm như sau: một số hạt nhỏ phát ra từ đá nam châm sẽ di 

chuyển trong không khí giữa hai vật gây nên 1 vùng chân không bất cân bằng. Vì vậy, 

sắt sẽ bị nam châm hút về phía đó. 

Tuy nhiên cách giải thích của Lucretius đã đẫn 

đến câu hỏi: tại sao nam châm chỉ hút sắt mà không là 

vàng, gỗ hay bất kì vật liệu khác? 

1.1.6. Một giải thích khác: 
Plutarch (45-125SCN) trong tác phẩm Platonic 

Questions (Những câu hỏi lý thuyết) của mình, đã viết 

rằng: đá nam châm đã phóng ra một luồng vật chất mạnh 

đẩy luồng không khí xung quanh nó di chuyển. Luồng 

không khí này đập vào vật rắn phía trước đó và bị đẩy ra 

2 bên vòng xung quanh vật rắn 

này sau đó quay ngược trở lại và 

làm cho vật rắn di chuyển cùng 

chiều về phía đá nam châm. 

Ý niệm về việc không khí 

giữa 2 vật có liên quan đến sự hút 

giữa đá nam châm và sắt đã phổ 

biến trong những cuộc tranh luận 

cho đến những năm gần cuối thế 

kỉ 17. 

 

 
Hình 1.6 - Plutarch 

 

 
Hình 1.7 



Lịch sử Điện từ học 6 GVHD: T.S. Lê Văn Hoàng 

 

Nhóm I 

1.1.7. Saint aurelius augustine (354-430SCN): 
Trong tác phẩm De Civitate Dei (The City of 

God – Thành phố của chúa) xuất bản năm 428 của 

mình , ông đã đưa ra một sự tổng hợp tóm tắt về hiện 

tượng đá nam châm và hổ phách về những gì đã được 

biết đến thời điểm đó. Đồng thời, Augustine cũng đã 

bắt đầu nhận thấy có sự khác biệt trong bản chất của hai 

hiện tượng. Tuy nhiên ông đã không thể tìm ra được lời 

giải đáp cho sự ngờ vực của mình. Do đó ông đã không 

công bố những nhận xét của mình về sự khác biệt đó. 

Chính vì vậy, cho đến giai đoạn này, điện từ 

trường vẫn thật sự còn rất hỗn loạn. Con người cho 

đến lúc này vẫn tin rằng hai hiện tượng về đá nam châm và hổ phách là có cùng bản 

chất. Và tất cả những lời giải thích đã được đưa ra vẫn còn gây xôn xao dư luận, và 

còn là những bí ẩn mà con người cần khám phá. 

1.2. Thời kì hỗn loạn của điện từ học: 
Tuy rằng hiện tượng về đá nam châm và hổ phách đã trở nên rất nổi tiếng, được 

nhiều người quan tâm, song trong giai đoạn này các trường học trung cổ vẫn không 

khuyến khích những môn học thế tục và vì thế có rất ít tiến bộ trong lĩnh vực này cho 

đến khoảng thế kỉ XII – XIII. Trong suốt khoảng thời gian đó, rất nhiều luận thuyết của 

người Hy Lạp đã du nhập vào vùng Tây Âu. 

Vào thời điểm này của lịch sử, người ta biết rằng đá nam châm khi được gắn trên 

một mảnh gỗ để trôi trên nước sẽ luôn luôn hướng về phía Bắc. Người ta cũng thấy nếu 

một miếng sắt non bị nam châm hút trong một thời gian đủ dài thì nó sẽ bị từ hóa và 

khi được thả trôi trên một miếng gỗ, nó cũng sẽ chỉ về hướng Bắc. 

 
Hình 1.8 – Saint Augustine 
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Người Trung Hoa đã khám phá ra điều này lần đầu tiên vào khoảng năm 1100 và 

sau đó người Châu Âu, Ả Rập và Scandinavi cũng tìm thấy vào khoảng năm 1300. Tuy 

nhiên, có nhiều dẫn chứng lịch sử đáng tin cho thấy người Trung Hoa đã khám phá ra 

la bàn vào thời kỳ Chiến Quốc (255 - 207 TCN) - thật không may, khi lên ngôi, Tần 

Thủy Hoàng đã đốt hết sách trong cả nước 

vì thế cũng đã hủy luôn tất cả những hiểu 

biết về la bàn. 

Khi con người mở rộng những biên 

giới của mình ra ngoài biển cả, một công cụ 

dùng để chỉ hướng chính xác, nhanh chóng 

trong mọi thời tiết trở nên cần thiết trong các 

chuyến hải trình. La bàn nam châm, nay đã 

được sử dụng phổ biến, trở thành dụng cụ vô 

cùng hữu ích khi định vị trên mặt nước. Lúc đầu, nó được gọi là “kim chỉ nam”, dụng 

sụ đơn giản được mô tả là một đá nam châm hình cái môi (như hình vẽ), cán của nó 

luôn luôn chỉ về phương Nam.  

Giá trị hơn những biểu đồ hàng hải, và những công cụ khác, la bàn đã làm cho 

những chuyến hành trình biển lớn trở nên có thể thực hiện trong thời gian này. Dụng cụ 

đã chỉ đường cho Columbus đến châu Mỹ, Vasco da Gamma đi vòng qua vùng sừng 

châu Phi và tiến vào Ấn Độ, và Ferdinand Magellan trong chuyến đi vòng quanh thế 

giới của ông. Nó cũng đã đưa đến những khám phá quan trọng, trong đó có các quan 

sát về cực từ của Trái đất và sự lệch của từ trường của nó. Năm 1492, trong hành trình 

về phía Tây xuất phát từ Tây Ban Nha của Columbus, ông tường trình rằng đã quan sát 

thấy sự nghiêng của kim từ tính của la bàn thay đổi ở giữa đường xuyên đại dương từ 

Tây sang Đông. 

Với sự phát triển của công cụ mới mẻ và quan trọng này, sự quan tâm của giới 

khoa học cũng chuyển hướng vào từ tính - và dĩ nhiên cũng có hổ phách. Tuy nhiên, 

Hình 1.9 – Kim chỉ nam 
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trong suốt khoảng thời gian này, con người vẫn đi nghiên cứu của hai hiện tượng về đá 

nam châm và hổ phách như cùng bản chất. Cho đến khoảng gần thế kỉ 16, một vài 

người nghiên cứu đã dần dần nhận ra rằng, hai hiện tượng này không hoàn toàn giống 

nhau. Khi đó họ đã nhận thấy rằng hổ phách khi được đặt trôi trên một miếng gỗ thì 

không hướng về phương Bắc như đá nam châm. Từ đó, có rất nhiều nghiên cứu đã 

được thực hiện để phân biệt hai hiện tượng trên cho đến khoảng giữa thế kỉ 16. 

1.3. Jerome Cardan (1501-1576): 
Năm 1550, nhà Toán học- vật lí học người Ý Jerome 

Cardan đã viết luận thuyết On Subtlety (Bàn về sự huyền 

ảo). Ông cho rằng “hiện tượng đá nam châm và hổ phách 

hút vật là không cùng một bản chất”. Thông qua kinh 

nghiệm có được từ những nhà nghiên cứu đi trước, ông đã 

tổng kết lại và khẳng định được điều đó. 

 Hổ phách hút những vật nhẹ, còn nam châm 

chỉ hút sắt. 

 Hổ phách không thể hút các mảnh nhỏ khi có vật ngăn cách ở giữa, trong 

khi đó nam châm không gặp khó khăn như thế khi hút sắt 

 Hổ phách không bị các vật nhỏ hút; nam châm có thể bị sắt hút. 

 Hổ phách không có tính chất hút ở phần cuối thân; trong khi đó nam 

châm hút ở cả 2 phần ( một miếng hổ phách ngay cả khi đã được chà xát, 

không có cực, trong khi đó một miếng nam châm lại có các cực hoàn toàn xác 

định và cố định. 

 Khả năng hút của hổ phách có thể tăng lên nhờ vào ma sát (chà xát) và 

nhiệt độ; đối với nam châm, có thể tăng khả năng hút bằng cách lau sạch các 

phần hút trên bề mặt (loại bỏ những tạp chất và các vết trầy) 

 
Hình 1.10 – Jerome Cardan 
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Cardan đã đưa ra ra được một sự khác biệt rõ ràng giữa hai hiện tượng, bằng cách 

đưa ra lí luận hướng vào giải thích riêng tính chất của hổ phách. Ông cho rằng hổ 

phách như tiết ra chất keo và những vật khô sẽ di chuyển hướng về chất keo khi chúng 

hấp thụ những chất kết dính này. 

Cuốn sách của Cardan đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi và ý tưởng về sự khác 

biệt giữa hổ phách và nam châm đã mở đầu cho những nhận biết mới của con người 

trong lịch sử. 

1.4. William Gilbert (1540-1603): 
 Năm 1600, cuộc cách mạng khoa học đang 

diễn tiến ở Châu Âu, một thời kì được đánh dấu bởi những 

tiến bộ mang tính lịch sử trong khoa học như các phát kiến 

của Keppler, Galileo, Francis Bacon và nhiều người khác. 

Và trong lĩnh vực Điện và Từ, nhà khoa học đầu tiên đã để 

lại dấu ấn của ông trong thế kỉ này là nhà vật lí người Anh 

William Gilbert. 

 William Gilbet chính là người đã đưa từ học 

trở thành một ngành khoa học nghiên cứu thực sự với 

quyển sách On the magne (Bàn về nam châm)t, được xuất 

bản trước khi ông mất 3 năm – năm 1600. Tựa đề đẩy đủ 

của cuốn sách, dịch từ nguyên bản tiếng Latinh là On the 

Magnet, Magnetic Bodies and that Great Magnet the 

Earth (Bàn về nam châm, vật từ và từ tính của Trái 

Đất). Quyển sách của ông đã nhanh chóng trở thành một 

tài liệu, một công cụ phổ biến, cơ bản và cần thiết trong 

lĩnh vực nghiên cứu về Điện và Từ. 

 
Hình 1.11 – William Gilbert 

 

Hình 1.12 – De Magnete 
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 On the magnet (De Magnete) là một tài liệu rộng lớn, gồm 6 quyển 

sách với nội dung chính là tập trung giải thích các hiện tượng từ học, chỉ có duy nhất 

một chương đầu tiên, Gilbert đã dành để nói về hiện tượng hổ phách. Bộ sách thực chất 

là sự tổng hợp lại những kiến thức con người đã biết trước đó về bản chất của từ học 

kết hôp với những những tri thức mà ông đã thu được thông qua những thí nghiệm của 

mình. Điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý chính là tất cả những điều mà Gilbert viết 

trong tác phẩm của mình đều được dựa trên những thí nghiệm do chính ông tự thực 

hiện nhiều lần. Những nhà nghiên cứu trước Gilbert chỉ đơn thuần là chấp nhận những 

luận thuyết đã được đưa ra bởi những nhà nghiên cứu trước và xây dựng suy nghĩ của 

mình trên cơ sở những lí thuyết đó. Tuy nhiên, Gilbert đã không đơn thuần chấp nhận 

mà đã tự mình làm lại các thí nghiệm để chính ông tự tìm ra những điều đó. Từ đó ông 

đã nhận ra sự khác biệt giữa hai hiện tượng về nam châm và hổ phách. Ông đã không 

chỉ nhấn mạnh sự khác nhau giữa hai hiện tượng mà còn thể hiện chúng như hai hiện 

tượng hoàn toàn độc lập nhau về bản chất. 

Một dụng cụ do Gilbert phát minh ra dùng trong những nghiên cứu của mình là 

cái versorium: một mũi tên kim loại rất nhẹ, nằm cân bằng trên một trục nhọn đi qua 

điểm ngay giữa thân kim, và nó có thể dễ dàng quay theo mọi hướng. Dụng cụ này 

dùng để phát hiện ra những vật khi bị cọ sát có thể hút vật nhẹ hay không và nó đã cấu 

thành nên cái điện nghiệm đầu tiên. 

 

 
Hình 1.13 – Điện nghiệm đầu tiên 
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Gilbert tiếp tục kiểm tra những thuyết khác nhau đã có trước đó để mô tả hoat 

động của điện; ông ta làm thế để chứng minh hoặc bác bỏ chúng trước khi xây dựng 

một thuyết của riêng ông. Bằng các thí nghiệm tự thiết kế, ông kết luận về tác dụng của 

hổ phách như sau: 

Tác dụng này có được không phải do sức nóng của ngọn lửa, mặc dù người ta 

vẫn thường thấy sự hút này khi hổ phách bị nóng. Các thí nghiệm của Gilbert đã cho 

thấy rằng thực chất sự hút chỉ xuất hiện khi vật bị nóng do ma sát của quá trình chà 

xát. 

Không phải do vật bị hút hấp thụ một dạng vật chất đặc biệt tiết ra từ hổ phách 

đã bị chà xát như suy đoán của Cardan; trên thực tế, người ta thấy miếng hổ phách 

không co lại và kích cỡ vật bị hút cũng không tăng lên. 

Không phải gây ra do sự di chuyển của không khí vào thế chỗ của vật bị hút, 

như giả thuyết của Plutarch, bởi vì "sắt non nóng, ngọn nến, ngọn đuốc hoặc than 

đang cháy khi được đưa lại gần cọng rơm hoặc mũi tên nhẹ thì nó không hút"; hơn nữa 

"tất cả những cái này hút không khí  liên tục, giống như là đèn thì phải dùng dầu vậy." 

Không phục thuộc vào bất cứ tính chất riêng nào của hổ phách; bởi vì nhiều 

chất khác với hổ phách cũng đều có điện và khi chà xát, nó cũng có khả năng hút các 

vật khác. 

Gilbert tìm thấy nhiều loại vật chất không thể làm mũi tên nhẹ di chuyển khi bị 

chà xát và đưa lại gần; ông ta gọi chúng là những vật "không có điện". Bằng cách như 

vậy, ông cho rằng vật chất có thể chia ra làm 2 loại: có điện và không có điện.  

Thông qua những thí nghiệm của mình, ông ta tìm ra một quy luật mới: lực hút 

của vật liệu điện đã kích thích sẽ gia tăng khi khoảng cách đến vật bị hút thu ngắn lại. 

Ý tưởng của ông ta về một nguồn dòng từ đã bổ sung thêm cho quy luật này, trong đó, 

dòng từ sẽ mỏng dần và trở nên yếu hơn khi khoảng cách xa hơn. Ông ta cũng nghĩ về 

việc áp dụng một quy luật tương tự như vậy đối với nam châm. Gilbert đã chỉ ra những 

điểm khác biệt sau giữa hiện tượng từ và điện: 
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Thanh nam châm không cần ma sát, trong khí đó điện thì cần. 

Những vật mang điện đã bị kích thích có thể hút mọi thứ, trong khi đó nam 

cham chỉ có thẻ hút các vật có tính từ. 

Một miếng giấy mỏng hoặc một miếng vải mỏng ngăn cách có thể ngăn cản vật 

mang điện hút được; trong khi đó, sự hút từ vẫn tồn tại mặc chonhững ngăn cản đó 

thậm chí khi được nhúng trong nước. 

Lực điện có xu hướng xếp các vật hỗn độn thành những hình dạng không rõ 

ràng; trong khi đó lực từ sắp xếp chúng tại theo một trật tự nhất định. 

Liên quan đến nam châm, Gilbert chế tạo một cái "Terrella" - một mô hình trái 

đất thu nhỏ, có hình dạng là một quả cầu nam châm đã nhiễm từ. Ông ta sử dụng nó để 

giải thích hiện tượng từ khuynh. Khi kim la bàn của một thủy thủ chỉ hướng Bắc, nó 

cũng bị nghiêng với độ nghiêng phụ thuộc vào vị trí của nó so với các vùng cực. Bằng 

cách so sánh độ nghiêng này với kết quả thu được trên Terrella, Gilbert đã kết luận 

rằng trái đất chính là một khối nam châm khỏng lồ; giải thích sự từ khuynh và tại sao 

la bàn thường xuyên chỉ về hướng Bắc. Hơn nữa, những phát hiện này giúp ông ta đưa 

đến kết luận rằng trái đất trên thực tế đang quay.  Tôn trọng những ý kiến về trái đất 

bất động, ông viết: "... sẽ phù hợp khi Trái Đất thực hiện sự thay đổi mỗi ngày hơn là 

cả vũ trụ quay xung quanh nó..." 

Trong giai đoạn này còn được đánh dấu 

bởi việc chế tạo ra máy phát tĩnh điện đầu tiên 

của Otto von Guericke vào năm 1660 bằng 

cách áp dụng ma sát trên một quả cầu sulphur 

X trong một quả cầu thủy tinh trên 1 cán sắt 

với 1 tay quay. 

 

Hình 1.14 – Quả cầu Sulphur X 
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CHƯƠNG 2. TĨNH ĐIỆN – TỪ TĨNH: 

2.1. THẾ KỈ XVII- “BÌNH MINH TĨNH ĐIỆN TỪ”: 

Năm 1600, cuộc cách mạng khoa học đang diễn ra ở châu Âu, một thời kì mới 

của khoa học được đánh dấu bởi các nhà bác học lớn như Keppler, Galileo, Francis 

Bacon… Tiêu biểu trong đó là Galileo (1564-1642): nhà bác học người Italy đã  đặt 

nền móng cho khoa học thực nghiệm trong vật lí học. Trong giai đoạn này, những 

thành công của những tên tuổi như Benjamin, Coulome, Volta... đã mở ra một chương 

mới cho điện từ học.  

2.1.1. BENJAMIN FRANKIN: 

2.1.1.1. Trước Benjamin Frankin: 

a) Francis Hauksbee: 

 Tiểu sử: 
Francis Hauksbee (1666-1713), người Anh. 1705, Hauksbee đã khám phá ra 

rằng nếu anh ta đặt một lượng nhỏ thủy ngân trong kính của ông đã sửa đổi phiên bản 

của Otto von Guericke của máy phát điện và di tản không khí từ nó, và sau đó anh ta 

gây ra một chi phí sẽ được xây dựng trên bóng, một glow đã được nhìn thấy, nếu anh ta 

đặt tay của mình bên ngoài của bóng. Điều 

này đã tạo ra được ánh sáng, đủ để đọc_ một 

tiền thân thô sơ của bóng đèn điện. Điều này 

có ý nghĩa to lớn làm cơ sở cho nguyên tắc 

hoạt động của đèn Neon và đèn hơi thủy 

ngân. 

Vậy từ việc nghiên cứu sự ma sát của 

thủy ngân chuyển động trong khí áp kế, ông  
Hình 2.1 – Máy phát tĩnh điện Hauksbee 
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đã nhận ra sự lóe sáng của điện từ đây ông tạo ra máy phát điện do ma sát. 

 Công lao của Hauksbee đóng góp cho khoa học: 
 Phát hiện ra sự cọ xát có thể tạo ra ánh sáng. 
 Cải tiến máy tĩnh điện của Otto Von Guericke 
 Cũng như Gilbert, Hauksbee thấy rằng những mẩu sắt đặt gần nam châm 

sẽ thu lại thành những hình dạng xác định. Hauksbee đã đóng góp cho khoa học 
phương pháp nghiên cứu vật lí bằng thí nghiệm và đưa ra những câu hỏi thuộc lĩnh 
vực tĩnh điện- một lĩnh vực mà trước đây con người xem là rất đơn giản- về sự quan 
sát từ những hiện tượng tĩnh điện của ông ấy. Việc này có ý nghĩa to lớn vì để thỏa 
mãn tất cả những hiện tượng rắc rối và mâu thuẫn của ông ấy thì phải chờ đến các 
nhà bác học sau này khám phá về tác dụng của 2 loại điện tích dương và âm. 

b) Stephen Gray: 

Stephen Gray (1666-1736), một thợ nhuộm 

Anh và nhà thiên văn học tài tử, người mà là đầu 

tiên để có hệ thống thử nghiệm sự truyền dẫn 

điện, hơn là sự phát sinh của những điện tích 

tĩnh và những sự khảo sát của hiện tượng tĩnh 

học đơn giản. Stephen Gray là người đã giúp 

thêm vào sự hiểu biết về điện học. Gray rất 

nghèo, không đủ tiền mua sách vở và dụng cụ thí 

nghiệm nên phải nhờ một người bạn tên là 

Granvil Wheler, là người giàu có lại yêu thích 

khoa học và quý mến những người có chí. Điện 

học đã ám ảnh Wheler cũng như Gray và khiến cho hai người trở thành đôi bạn tâm 

giao. 

Vào một buổi chiều mùa đông năm 1729, Gray và Wheler nối một khúc thủy 

tinh với một quả cầu ngà bằng một sợi chỉ dài rồi chà xát khúc thủy tinh, họ nhận thấy 

 
Hình 2.2 – Stephen Gray 
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các lông tơ dính vào quả cầu ngà, như vậy điện lượng đã được truyền đi qua sợi chỉ. 

Gray đã thấy rằng vài chất có tính cách dẫn điện, có chất lại không. Những chất kể sau 

này được gọi là chất cách điện (insulator). Gray còn cho biết kim loại là chất dẫn điện 

tốt (conductor). 

Nhưng nhắc đến Stephen Gray người ta còn 

nhắc đến thí nghiệm sự nhiễm điện trên cơ thể 

người. Ở trên ảnh miêu tả “cậu bé biết bay”. Thí 

nghiệm dùng để trình diễn sự tích điện làm cho 

người treo lơ lửng. Câu bé bị treo lơ lửng trong 

không khí với 2 cánh tay duỗi thẳng. Một người 

dung thanh thủy tinh cọ xát thật mạnh vào quần áo 

của cậu bé. Sau đó, khi câu bé với tay xuống sàn, 

những mẩu giấy bay về phía cậu, bay thẳng vào 

những ngón tay, nhìn như những vụn giấy hoa mà 

người ta thường tung lên trời trong đám cưới. 

Từ những thí nghiệm của mình, Gray 

đã dẫn đến kết luận: điện di chuyển tự do 

trong một số nguyên liệu gọi là chất dẫn 

điện tốt và một số vật liệu không cho điện 

tích di chuyển gọi là chất cách điện. Nước 

và kim loại là những chất dẫn điện. Bất kì 

chất nào cũng có thể nhiễm điện do cọ xát. 

 Công lao của Stephen Gray: 
 Khám phá ra sự dẫn điện, và xác định rằng bề mặt của 1 vật giữ lấy điện 

tích của nó. Ông nhận ra rằng có 1 số dẫn điện tốt (chất dẫn điện) và 1 số chất khác 
thì không (chất cách điện) 

 Phát hiện ra sự nhiễm điện do tiếp xúc. 

 
Hình 2.3 – Thí nghiệm cậu bé bay 

 

 

 
Hình 2.4 – Thí nghiệm về sự truyền điện tích 
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 Sử dụng nhiều vật liệu để truyền tải điện đi xa. 

c) Charles- Francois Dufay: 

Năm 1732, có một người Pháp là Charles Dufay (1698- 1739) đã làm lại thí 

nghiệm của Gray bằng chính cơ thể mình. Và kết quả là ông bị điện giật đến mức áo 

cháy thành than, và có kèm theo cả những tia lửa do tĩnh điện 

tạo nên. 

Thí nghiệm của ông đã chứng minh rằng, mọi vật đều có 

thể nhiễm điện do cọ sát, chỉ trừ chất lỏng, kim loại và các 

tảng thịt. Nhưng DuFay không biết điều sau đây: đó là những 

vật dẫn tốt và vì thế mà điện tử dễ dàng xuyên qua chúng, 

thay vì lười biếng ngồi lại tại chỗ và tạo nên hiện tượng tích 

điện âm. 

 Công lao của DuFay: 
 Xác định có 2 loại điện và gọi tên là điện thủy tinh và điện nhựa nhưng ông đã 

sai khi giải thích về chúng. 

d) Tụ điện đầu tiên: Chai Leyden. 

Là phát minh của nhà vật lí người Hà Lan 

Musschenbroek vào năm 1745, chai Leyden là một thứ 

tụ điện thô sơ nhất. Chai Leyden bằng thủy tinh có 

chứa nước, được bọc ngoài bằng các lá thiếc mỏng, cổ 

chai bằng gỗ có gắn một cây đinh xuyên qua. Khi quay 

máy tĩnh điện rồi cho tiếp xúc với cây đinh, chai Leyde 

như vậy được tiếp điện và chứa điện cho đến khi nào 

dùng tới.  

Vào thời kỳ đó thứ tụ điện này được phổ biến rất 

nhiều tại châu Âu. Trong phòng thí nghiệm, đôi khi các 

 
Hình 2.5 – Dufay 

 
Hình 2.6 – Chai Layden đầu tiên 

 
Hình 2.7 - Mô hình chai Layden 
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nhà khoa học còn làm cho khán giả phải kinh ngạc bằng cách dùng chai Leyde để “lấy 

điện từ đầu mũi người ngồi riêng biệt tại mỗi nơi”. Chai Leyden đã trở thành một đồ 

vật dùng làm trò quỷ thuật đối với người thường nhưng với nhà khoa học, loại bình 

chứa điện này đã giúp họ tìm ra các phát minh quan trọng khác.  

 

 
Hình 2.8 – Một nguồn pin tĩnh điện năm 1795 

 

2.1.2. Benjamin Frankin (17 tháng 01/1706 - 17 tháng 4/1790): 
Là một trong những người thành lập đất nước 

nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, 

một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết 

gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một 

nhà ngoại giao hàng đầu. Trong lĩnh vực khoa học, 

ông là gương mặt điển hình của lịch sử vật lý vì 

những khám phá của ông và những lý thuyết về điện, 

ví dụ như các khám phá về hiện tượng sấm, sét. Với 

vai trò một chính trị gia và một nhà hoạt động xã hội, 

ông đã đưa ra ý tưởng về một nước Mỹ.  Còn với vai 

 
Hình 2.9 – Benjamin Frankin 
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trò một nhà ngoại giao trong thời kỳ Cách mạng Mỹ, ông đã làm cho liên minh là 

Pháp giúp đỡ để có thể giành độc lập. 

Năm 1750, chai Leyde mới được miền đất Bắc Mỹ biết đến. Tại nơi đây, chưa có 

một phòng thí nghiệm do chính quyền mở ra, chưa có một hội khoa học nào cũng như 

một trường đại học nào. Tuy nhiên Tân Thế Giới vẫn có nhiều nhà khảo cứu và phát 

minh. Những người này mua sách báo và vật dụng khoa học từ châu Âu và thường phổ 

biến các kết quả của công cuộc tìm kiếm qua sách báo của nước Anh.  

Trong số các nhà khoa học của châu Mỹ, có nhà vật lý danh tiếng miền 

Philadelphia: ông Benjamin Franklin. Franklin đã mua được một chai Leyde từ châu 

Âu rồi sau rất nhiều thí nghiệm về điện với dụng cụ này, ông đi tới nhận xét rằng tia 

điện phát ra từ chai tụ điện giống như các lằn chớp trên trời trong những ngày giông tố. 

Ông tự hỏi phải chăng sấm chớp cũng là một thứ điện nhưng với một cường độ lớn gấp 

bội? Nếu như thế phải làm sao nghiệm thử giả thuyết này. Franklin liền làm một chiếc 

diều khá lớn, phất bằng lụa rồi vào một buổi chiều 

mây đen kéo tới mù mịt, ông cùng đứa con trai 

William đem diều ra thả. Chiếc diều theo gió mạnh 

lên cao vùn vụt, chẳng mấy chốc đã tới tầng mây 

đen thấp nhất. Franklin buộc tại cuối sợi dây diều 

chiếc chìa khóa bằng kim loại. Mười phút sau sấm 

sét rền trời rồi mưa xuống. Franklin đưa tay gần 

chiếc chìa khóa thì thấy có tia lửa bật ra và ông 

cảm thấy bị điện giật. Như vậy sợi dây diều ngấm 

nước đã truyền điện từ trên mây xuống và khi ông 

đưa tay gần chiếc chìa khóa bằng đồng, điện đã 

truyền qua người ông.  

Franklin liền sai William mang chai Leyde ra, rồi đặt chiếc đinh nơi cổ chai gần 

chiếc chìa khóa đồng, tức thì các tia lửa bật ra và chai Leyde đã đầy điện. Thật là may 

 
Hình 2.10- Thí nghiệm của Benjamin 
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mắn cho Franklin đã không bị thiệt mạng trong thí nghiệm táo bạo này vì sau đó 10 

năm, nhà vật lý người Nga tên là Richmann thuộc trường Đại Học St. Petersburg khi 

thực hiện lại thí nghiệm này đã bị sét đánh chết.  

Từ cuộc thí nghiệm về sấm chớp, Benjamin Franklin kết luận rằng điện có mặt 

tại khắp nơi. Khi một vật có quá nhiều điện lượng, vật này dễ làm mất số điện lượng 

đó và Franklin nói rằng vật đó chứa điện dương. Trái lại khi một vật không có đủ số 

điện lượng thông thường, vật này dễ nhận thêm điện lượng mới, ông nói vật đó chứa 

điện âm. Franklin cho phổ biến công cuộc khảo cứu của ông trên một tờ báo khoa học 

tại nước Anh vì thời bấy giờ châu Mỹ còn là một thuộc địa của nước Anh.  

Ngoài lý thuyết về điện, Benjamin Franklin còn phát minh ra cột thu lôi. Để trắc 

nghiệm, ông đã can đảm dựng ngay một cột thu lôi trên nóc nhà của mình. Sau nhiều 

ngày giông bão, căn nhà của ông vẫn không sao nên dân chúng trong vùng 

Philadelphia cũng bắt chước ông thực hiện dụng cụ này. Franklin đã cho thấy rõ lợi ích 

của cột thu lôi trong cuốn lịch The Poor Richard Almanach. 

 Công lao của Benjamin: 
Ông là người đầu tiên đặt tên điện tích dương và điện tích âm. Đồng thời 

nói đến nguyên lí bảo toàn điện tích.Tuy nhiên ông sai lầm khi khẳng định, điện 
chạy từ cực dương đến cực âm. 

Phát minh ra cột thu lôi, phát minh thực tiễn đầu tiên xuất hiện trong lĩnh 
vực điện vào cuộc sống. 

2.1.3. Joseph Priestley- Coulomb: 

a) Joseph Priestley  
Một mục sư người Anh là một người say mê 

khoa học, suy rằng định luật của lực giữa các 

điện tích phải giống dạng như định luật nghịch 

đảo bình phương cho lực hấp dẫn của Newton. 

 
Hình 2.11 – Joseph Priestley 
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 Công lao của Joseph Priestley: 
 1767, ông phát hiện ra than chì có khả năng dẫn điện. 
 Priestley đưa ra một gợi ý về sự giống nhau giữa lực hấp dẫn của Newton 

và lực điện. Theo Newton, một quả cầu rỗng bên trong nó không có tương tác hấp 
dẫn. Bằng những thí nghiệm của mình, Priestley cũng  thấy nó không có tương tác 
điện. Từ đây ông suy đoán lực điện cũng có cùng 1 dạng với lực hấp dẫn. Ý tưởng 
này của Priestley đã được Coulomb kiểm tra và xác định sự đúng đắn của nó. 

b) Charles Augustin De Coulomb:  
Coulomb (1736 - 1806) một nhà vật lí người Pháp đã dùng thực nghiệm bằng một 

cân xoắn, gồm hai quả cầu nhỏ bằng kim loại mang điện đóng vai trò của điện tích 

điểm. Bằng cách giữ cho điện tích của hai quả cầu không đổi, đo sự phụ thuộc của lực 

tương tác vào khoảng cách giữa chúng, Coulomb thấy rằng lực tương tác giữa hai điện 

tích có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích và có độ lớn tỉ lệ nghịch với 

bình phương khoảng cách giữa chúng. 

Ðiều này là hợp lý, vì dựa vào lực tương tác điện ta có thể nhận biết được sự có 

mặt của điện tích. Như vậy, ta đã có cách để so sánh độ lớn của các điện tích. Từ đó, 

nếu chọn một điện tích làm đơn vị, ta có thể xác định độ lớn của mọi điện tích khác. 

Kết quả trên đây cho thấy rằng lực tác dụng giữa hai điện tích A và B tỉ lệ với độ lớn 

của điện tích B. Vì lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm tuân theo định luật 

III Newton. Vậy suy ra rằng lực tương tác tỉ lệ với độ lớn của từng điện tích, do đó tỉ lệ 

với tích độ lớn của các điện tích A và B. 

Trong năm 1785 Coulomb đã đưa ra 3 trình án về Điện Năng và Từ Trường: 

 Premier Mémoire sur l’Electricité et le Magnétisme, (Hàn Lâm Viện 

Khoa Học, số 569-577, năm 1785). Trong đây ông diễn giải cách : "Làm 

thế nào để tạo ra và sử dụng 1 chiếc cân xoắn dựa trên đặc tính của sơi 

dây kim loại có lực xoắn đàn hồi tỉ lệ với góc quay". Ông cũng cho ra 

quy luật giải thích về "Ảnh hưởng hỗ trợ của hai dòng điện cùng loại" 
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 Sécond Mémoire sur l’Electricité et le Magnétisme, (Hàn Lâm Viện 

Khoa Học, số 578-611, năm 1785). Trong đây ông nói về "Cách áp dụng 

quy luật vế điện năng và từ trường thuận nghịch (hút và đẩy) 

 Troisième Mémoire sur l’Electricité et le Magnétisme, (Hàn Lâm Viện 

Khoa Học số 612-638, năm 1785) nói về "Điện năng hao hụt theo thời 

gian vì ảnh hưởng của không khí ẩm hay vì tính chất ít dẫn điện". 

Coulmb nói về quy luật hút và đẩy giữa các điện tích và cực từ trường mặc dù 

ông không thể giải thích sự liên hệ giữa hai lực đó. Ông cho rằng sự hút và đẩy đó là 

do hai dòng điện lực khác nhau. 

Đơn vị của điện tích trong hệ SI, Coulomb (C), và định luật Coulomb đã được đặt 

ra theo tên của ông. 

2.1.4. Luigi Galvani: 
Galvani (1737 – 1798), nhà vật lý học và nhà y 

học người Ý đã góp công lớn trong việc xây dựng nền 

móng cho ngành kỹ thuật điện. Ông Galvani có một 

phòng thí nghiệm khá đủ tiện nghi để vừa dạy học, vừa 

tìm tòi nghiên cứu. Một hôm Galvani giảng một bài 

trong đó dùng tới một con nhái đã lột da. Do tình cờ 

con vật được đặt trên chiếc bàn mặt kim loại. Khi giảng 

tới sự phức tạp của các đường gân và các bắp thịt, 

Galvani lấy xiên đâm vào đùi con nhái. Bỗng nhiên 

chân nhái co giật lại. Galvani hết sức ngạc nhiên. Thử lại mấy lần, ông đều thấy như 

vậy. Sau vài ngày tìm hiểu, Galvani thấy rằng chân nhái co giật khi đầu xiên đâm vào 

và chạm tới mặt bàn kim loại. 

 
Hình 2.12 – Luigi Galvani 
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Một ngày khác, Galvani dùng một móc 

đồng phơi khô một đôi chân nhái phía trên 

thanh sắt bao lơn. Galvani nhận thấy gió thổi, 

đưa đi đưa lại đôi chân con vật và cứ mỗi khi 

đôi chân này chạm vào thành bao lơn thì lại co 

giật. Ông ngẫm nghĩ về hiện tượng kỳ lạ này 

và cố gắng tìm lời giải đáp. Bỗng dưng, một ý 

tưởng hiện ra trong óc ông: điện! Galvani kết 

luận rằng có điện tại mọi vật, ngày cả trong 

đôi chân nhái. Thứ điện này được ông gọi là “điện của sinh vật”. Galvani liền viết một 

bài báo nói về sự tìm kiếm của mình. Cả châu Âu phải sửng sốt về điều tìm thấy mới lạ 

này và điện của sinh vật trở nên đầu đề cho các câu chuyện khoa học thời bấy giờ. 

Ngày nay, chúng ta biết rằng Galvani đã nhầm lẫn ở chỗ gọi điện của sinh vật và ông ta 

không tìm ra điện ở đâu mà có. Tuy nhiên điều nhận xét của Galvani đã mở đường cho 

công việc chế tạo điện bằng kim loại và hóa chất sau này.  

 
Công lao của Galvani đối với khoa học: 

Galvani đã sai lầm khi cho rằng có thể sinh vật tự sinh ra điện nhưng chính sai 

lầm này của ông rất có lợi vì nó đưa đến khám phá rằng các dây thần kinh mang xung 

điện và khai sinh ra lĩnh vực điện hóa học. 

Năm 1780, Luigi Galvani đã phát 

hiện ra rằng, khi chạm hai thanh kim loại 

khác nhau vào đùi một con ếch (chiếc 

đùi này đã tách rời khỏi cái thân ếch đã 

chết), một dòng điện sẽ tạo ra và làm 

cho chiếc đùi đạp một cái. Phát minh của 

Galvani đã góp phần to lớn vào việc sử 

dụng các thiết bị điện để chữa bệnh. 

 
Hình 2.13 – Thí nghiệm của Galvani 
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2.1.5. Alessandro Volta: 
Alessandro Volta (1745-1827) là Giáo Sư 

Vật Lý tại trường Đại Học Pavie nước Ý. Ông đã 

khảo cứu nhiều về điện học và đã tìm cách tăng 

hiệu quả của chai tụ điện. Từ khi Galvani phổ biến 

các nhận xét về điện thì tại các phòng thí nghiệm 

của châu Âu, các nhà khoa học đã làm nhiều thí 

nghiệm về đôi chân nhái. Có người lại dùng dây 

dẫn điện nối chai Leyde với đôi chân nhái và đã 

thấy đôi chân con vật bị co giật mạnh gấp bội. Do 

thí nghiệm này, nhiều nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ lý thuyết điện của sinh vật. Volta 

thử lại thí nghiệm của Galvani và lúc đầu chấp nhận ý kiến của Galvani. Nhưng về sau, 

chính Volta đã chứng minh sự lầm lẫn của Galvani. Theo Volta thì cơ thể con vật chỉ là 

một chất dẫn điện thường. Điện sinh ra trong các kim loại dị chất đã kích thích các dây 

thần kinh, và làm hoạt động các cơ. Nói cách khác con vật không thể vừa là chủ động 

vừa là bị động. Con vật chỉ bị động do điện sinh ra từ bên ngoài nó. Mặt khác, Volta 

thấy rằng chỉ có sự co giật khi chân nhái được đặt lên mặt bàn bằng kim loại và được 

đâm bằng một thứ xiên kim loại. Còn trong trường hợp chân nhái treo trên thanh sắt 

bao lơn bằng một móc đồng, chân nhái chỉ co giật khi chạm vào thanh sắt. Như vậy 

cần phải có hai thứ kim loại khác nhau để có sự co 

giật đó. Và để chứng minh sự lầm lẫn của sự Galvani, 

Volta tạo ra điện với một thanh đồng và một thanh kẽm 

mà không cần có cơ thể con ếch.  

Volta đã làm các miếng tròn bằng đồng và kẽm rồi 

xếp một miếng đồng cách một miếng kẽm bằng một 

miếng giấy xốp tẩm dung dịch muối ăn. Sau đó ông nối 

hai miếng trên cùng và dưới cùng của chồng các miếng 

 
Hình 2.15 – Alessandro Volta 

 
Hình 2.14 – Pin Volta 
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tròn bằng một sợi dây dẫn điện, Volta đã thấy dòng điện chạy qua. Như vậy máy phát 

điện của nhân loại đã ra đời dưới tên gọi là “pin Volta”. Sở dĩ có danh từ “pile” vì 

đây là một chồng các miếng tròn bằng đồng và kẽm. 

Cách biện luận của Volta mang đến kết quả hết sức hữu ích vì nhờ đó mới có hai 

phát minh rất quan trọng, thứ nhất là pin Volta và thứ nhì là nền tảng cho khoa điện 

sinh lý học. 

Sau đó, Volta tự ép mình làm việc thật vất vả để hoàn tất phát minh pin điện của 

mình. Ông bắt tay vào những thí nghiệm về các kim loại và hơn thế nữa, về một số lớn 

chất lỏng. Các thí nghiệm đã giúp ông thiết lập nguyên lý mà theo đó các sức điện 

động cộng thêm vào nhau khi chúng được cấu tạo từng cặp kim loại ghép với nhau 

theo cùng một thứ tự. Vd: Đồng- Acid, Kẽm- Đồng, Acid- Kẽm,…  

Danh từ pile pin có nguồn gốc từ một từ Latin: “pilum” có nghĩa là cột trụ. Quả 

thật pin Volta là “cây cột” trên đó người ta xây đắp cả “tòa nhà của Điện Học hiện đại” 

ngày nay. 

 Công lao của Volta đối với sự phát triển của điện - từ học: 
 Volta là người đã tạo ra nguồn điện một chiều đầu tiên. 1801, Napoleon 

đã phong Volta là bá tước, và tên ông được lấy làm đơn vị của hiệu điện thế.  
 Ông được xếp vào những nhà khoa học hàng đầu trong lịch sử Vật Lý 

nhờ phát minh “Bình phát cảm ứng điện vĩnh cửu” (1775) mà ông gọi là nguồn gốc 
các động cơ cảm ứng từ tương lai. Ngoài ra, nhân loại còn mang ơn ông đã sáng chế 
ra khí nhiên kế, mà ngày nay dùng để đo lượng oxygen có trong không khí; máy 
đong điện (1782) và máy điện nghiệm. Cũng chính ông là người đầu tiên khám phá 
ra khí bốc lên từ các đầm lầy, mà ngày nay gọi là khí mêtan (CH4).  

2.1.6. Humphry Davy: 
Phát minh ra “pin” của Alessandro Volta được phổ biến tới Sir Joseph Banks lúc 

này là Chủ Tịch của Hội Khoa Học Hoàng Gia. Một tháng sau, chiếc pin Volta lớn đầu 

tiên được chế tạo tại nước Anh do William Nicholson và Anthony Carlisle. Hai nhà 
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thực nghiệm này khi đó muốn cho các miếng tròn kim loại của pin thực sự tiếp xúc với 

vật phân cách nên đã nhỏ nước vào miếng tròn trên cùng và họ đã ngạc nhiên khi thấy 

các bọt khí bay ra từ nước. Nicholson và Carlisle liền nghiên cứu một cách rộng rãi 

hơn, đã dùng các sợi dây bằng vàng dẫn từ hai cực của pin và nhúng vào trong 

nước,tìm thấy Hydrogen và Oxygen bay ra. Sự phân tích nước bằng dòng điện này 

được thực hiện vào ngày 2 tháng 5 năm 1800 tại London. Nicholson và Carlisle lại 

nhận thấy rằng khi dùng các dây đồng nối với hai cực của pin, chỉ có Hydrogen bay ra 

trong khi hứng được Oxygen nếu dùng dây vàng hay dây bạch kim. Rồi do sự biến 

màu của dây đồng, hai nhà khoa học đã suy ra sự oxid-hóa.  

Sau khi đã có pin phát điện, các nhà khoa học tìm cách tăng sức mạnh của pin do 

ghép hai hay vài pin với nhau. Các bình điện lớn được chế tạo tại khắp nơi và là thứ 

mong ước của nhiều nhà khoa học. Năm 1800, Hoàng Đế Napoléon I đã hạ lệnh chế 

tạo cho Trường Bách Khoa (Anh Quốc) một bình phát điện cực lớn gồm 600 pin nhỏ 

nhưng bình điện lớn nhất được thiết lập trong thời kỳ này là của Viện Khoa Học Hoàng 

Gia nước Anh. Người trông nom Viện này là Bá Tước Benjamin Rumford. Tuy bình 

điện lớn kể trên mang lại danh tiếng cho Viện nhưng cũng làm ngân quỹ của Viện gần 

cạn. Thời đó, các phát minh về điện đã làm tất cả dân chúng phải chú ý nên Bá Tước 

Rumford nghĩ tới việc tổ chức các buổi diễn thuyết và trình diễn các thí nghiệm về điện 

học đế lấy tiền cho ngân quỹ của Viện Hoàng Gia. 

Chương trình các buổi thuyết trình liền được 

quảng cáo trên báo chí. Trong các buổi diễn thuyết 

đầu, có một số khán giả đến dự nhưng con số này 

không bao gìơ tăng thêm, điều này làm cho 

Rumford nghĩ rằng Viện Khoa Học thiếu người có 

tài về diễn thuyết. Nghe lời một người bạn, Bá 

Tước Rumford đã thuê một người làm công việc 

này: Humphry Davy. 

 
Hình 2.16 – Humphry Davy 
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Tuy mới 23 tuổi, Davy đã tỏ ra có nhiều kiến thức về điện học và hóa học. Ngoài 

ra ông còn có tài ăn nói hấp dẫn khán giả vào bài thuyết trình, vào các thí nghiệm kiểm 

chứng, khiến cho người nghe vừa thâu lượm được những điều hiểu biết ích lợi, vừa 

tưởng như được xem các màn ảo thuật đầy bí ẩn. Nhờ Davy, số khán giả ngày một 

tăng, bài vở bán được ngày một nhiều và Viện Hoàng Gia không còn sợ thiếu hụt ngân 

quỹ nữa, đó là vào năm 1801.  

Danh tiếng của Davy được nhiều người biết tới nhưng ông không phải chỉ là một 

diễn giả có tài, ông còn là một nhà khoa học thiên phú. Thật là may mắn cho Davy 

được làm việc tại một nơi có đầy đủ dụng cụ khoa học, sẵn sàng cho phép các nhà phát 

minh phát triển khả năng của mình. Đặc biệt nhất, bình điện với điện thế mạnh nhất 

thời kỳ đó, đã khiến ông làm nhiều thí nghiệm hữu ích nhất là về phương pháp điện 

giải, mở đầu các cuộc tiến bộ về Hóa Học. Nhờ phương pháp này, các nhà khoa học đã 

lấy được nhiều kim loại tinh khiết như trường hợp của đồng, sắt và nhôm, đây là thứ 

kim loại mà vào thời đó người ta quý ngang vàng.  

Ngoài việc tìm thấy phương pháp điện giải, Davy còn chế ra đèn hồ quang và 

khám phá nhiều đơn chất mà đáng kể nhất là hai chất Potassium và Sodium. Vào 

năm 1820, Humphrey Davy được phong chức Hiệp Sĩ và được bầu làm Chủ Tịch của 

Viện Khoa Học Hoàng Gia, một danh vọng tột đỉnh của các nhà khoa học Anh Quốc 

lúc bấy giờ.  

2.2. Sự phát triển của Điện từ tĩnh cho đến giai đoạn này: 
Trong thế kỉ 18, Stephen Grey và Charles François Du Fay đã làm sống lại sự 

nghiên cứu về tĩnh điện nhưng chỉ cho đến khi Pieter van Musschenbroek thấy được 

cú sốc từ sức mạnh của điện đầu tiên nhờ vào hiện tượng sấm chớp năm 1745 thì hiện 

tượng này mới thực sự được chú ý. Van Musschenbroek là 1 trong những người phát 

minh ra chai Leyden, 1 dụng cụ dùng để dự trữ điện. Chai Leyden giải phóng điện của 

nó, sẽ gây ra 1 cú giật nếu ai chạm vào quả cầu bằng kim loại phía trên cái chai. Khám 
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phá này có ý nghĩa quan trọng vì gợi ý cho thí nghiệm nổi tiếng của Benjamin 

Franklin. Franklin cũng sử dụng chai leyden để phát ra các tia lửa điện. Khi nhìn thấy 

những tia sét ông lập tức so sánh nó với tia lửa phát ra trong chai Leyden. Ông tự hỏi 

liệu 1 tia sét có phải là 1 tia lửa điện khổng lồ không? Ông và con trai ông đã thực hiện 

thí nghiệm với cánh diều để thu tia sét. Ông đã chứng minh những tia sét cũng là tĩnh 

điện. 

Charles Augustin Coulomb đã nghiên cứu lực điện và từ vào những năm 1780. 

Ông cho rằng lực từ và lực điện đều tuần theo định luật nghịch đảo bình phương 

khoảng cách, một sự liên hệ giữa điện và từ mà đến năm 1807 Hans Christian Oersted 

mới chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa chúng.  

1771, Luigi Galvani thấy rằng những con ếch bị giết do co rút bắp thịt khi có 

kim lọai chạm vào. Theo ông, trong con ếch luôn có hai thứ điện. Khi kim loai sắt và 

đồng tiếp xúc vào đùi ếch thì trạng thái điện tích trong con vật bị xao động và sự co 

giật được nảy sinh. Ông còn cho biết rằng nếu kim lọai tiếp xúc là kẽm và đồng sự kích 

thích sẽ mạnh hơn.  

Alessandro Volta đã chứng minh sự nhầm lẫn của Galvani vì theo ông đùi ếch 

chủ yếu làm từ nước muối, đây chỉ là 1 chất dẫn điện thông thường. Sau khi gắng sức 

tìm kiếm, Volta đã thấy rằng điện sinh ra do phản ứng hóa học và phản ứng này chỉ có 

khi hai thứ kim loại khác nhau được tiếp xúc với nhau trong một dung dịch muối. Volta 

liền làm các miếng tròn bằng đồng và kẽm rồi xếp một miếng đồng cách một miếng 

kẽm bằng một miếng giấy xốp tẩm dung dịch muối ăn. Sau đó ông nối hai miếng trên 

cùng và dưới cùng của chồng các miếng tròn bằng một sợi dây dẫn điện, Volta đã thấy 

dòng điện chạy qua. Như vậy bình phát điện đầu tiên đã ra đời dưới tên gọi là “pin 

Volta”. Như vậy với kiến thức của mình, Volta đã tạo ra một nguồn điện đầu tiên vào 

cuối thế kỉ XVIII, một thiết bị tạo ra 1 dòng điện ổn định đầu tiên trên thế giới. 
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Tổng kết những mốc chính trong giai đoạn này: 

Thời gian Nhà phát minh Phát minh 

1706 Francis Hauksbee Máy phát tĩnh điện 

1745 Mussechenbroek Chai Leyden 

1752 Benjamin Frankin Cột thu lôi 

1800 Volta Pin Volta 

1807 Humphry Davy Đèn hồ quang 
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CHƯƠNG 3. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG:  

3.1. HANS CHRISTIAN OERSTED – SỰ PHÁT HIỆN RA MỐI TƯƠNG 

QUAN GIỮA ĐIỆN VÀ TỪ: 

3.1.1. Phát hiện trước Oersted: 

Năm 1802, nhà Triết học người Italy Gian Domenio Romagnosi đang làm thí 

nghiệm với chiếc pin mới thì ông thấy nó làm lệch một cái kim từ tính. Ông đã nhận ra 

bản chất đáng kinh ngạc của khám phá này – một sự liên hệ giữa điện và từ. Một tờ báo 

Itaily đã đang lời giải thích của ông về hiện tượng này nhưng không hiểu sao không 

gây được chú ý trong giới khoa học lúc bấy giờ. 

3.1.2. Sự phát hiện ra mối tương quan giữa điện và từ của 

Oersted: 

3.1.2.2. Vài nét về Oersted:  

Oersted (1777 1851) – nhà vật lý, nhà hóa học 

người Đan Mạch. Sự say mê khoa học của ông đã 

hình thành từ rất sớm khi ông là trợ lý trong khoa 

dược của cha mình. Ông là người đã củng cố triết 

học hậu Kant và là người có đóng góp quan trọng 

cho sự phát triển của khoa học cuối thế kỷ 19. 

Đặc biệt công lao to lớn của ông được ghi nhận là 

việc phát hiện ra sự liên hệ giữa điện và từ.  

 

 
Hình 3.1 - Oersted 
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3.1.2.3. Phát hiện của Oersted: 

 
Hình 3.2 – Thí nghiệm của Oersted 

           Trong suốt thời gian diễn ra buổi thuyết trình của mình vào cuối mùa đông 

năm 1819 đầu năm 1820, với tên gọi: “Electricity, Galvanism and Magnetism” (Điện, 

điện một chiều và từ), Oersted đã cố gắng thuật lại thí nghiệm của mình về một hiện 

tượng nổi tiếng là kim la bàn bị lệch hướng trong cơn bão có sấm sét. Vào tháng 4 năm 

1820, ông đã có một bài giảng về điện. Trong đó, ông đã trình bày về việc một kim 

nam châm khi đặt gần dây dẫn mang dòng điện thì tự nó sẽ vuông góc với dây dẫn ấy. 

Như vậy, Oersted đã chỉ ra mối liên hệ giữa điện và từ. Cụ thể là:  dòng điện sẽ sinh ra 

từ trường. Và từ đó khái niệm trường điện từ đã ra đời. 

3.1.3. Điện từ trường thời kì sau phát hiện của Oersted: 

Ngay sau báo cáo của Oersted, các nhà khoa học lao vào khảo sát những hàm ý 

của nó. Các thành viên của viện hàn lâm Khoa học Pháp – trong đó có Francois Jean 

Arago, Andre – Marie– Ampère , Simeon – Denis Poisson và Jean – Baptiste Biot – 

đặc biệt hăng hái nhất. 

Francois Jean Arago, thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp Quốc, được biết tới 

khám phá của Oersted trong khi đang du lịch tại ngoại quốc. Khi trở về Paris, Arago 

liền mô tả lại thí nghiệm này cho các đồng nghiệp vào ngày 11/9/1820. Bài toán về sự 

liên hệ giữa điện lực và từ lực được nhiều nhà khoa học chú ý và chỉ trong vài tháng, 

nhiều khám phá khác đã nối nhau xuất hiện. Arago tìm ra cảm ứng điện từ và chứng 

minh rằng một cuộn dây có dòng điện chạy qua có tính chất như một thanh nam châm. 
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Cũng trong năm này, 2 nhà vật lý người Pháp –  Jean – Baptiste Biot và Félix Savart 

thiết lập cái mà ngày nay gọi là định luật Biot – Savart , có thể dùng để tính từ trường ở 

một khoảng cách cho trước tính từ một dòng điện là nguồn gốc sinh ra từ trường. 

Sau đó 1 năm, một con người đã trở thành huyền thoại trong lĩnh vực điện từ – 

Michael Faraday đã phát hiện dòng điện có thể tạo ra chuyển động quay, đưa ông đến 

việc chế tạo ra động cơ điện nguyên bản đầu tiên.  

Ngoài ra, thí nghiệm của Oersted còn được André –  Marie –  Ampère làm lại 

nhiều lần và Ampère thấy rằng hai sợi dây song song có dòng điện chạy qua sẽ hút 

nhau nếu dòng điện cùng chiều và sẽ đẩy nhau nếu dòng điện trái chiều. Khám phá này 

của Ampère là một phần quan trọng trong công cuộc tìm hiểu môn điện từ học. (Chúng 

ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nghiên cứu của Ampère ở phần sau.) 

Bên cạnh đó, khám phá về từ trường của Oersted đã cung cấp cho các nhà khoa 

học một phương tiện dùng vào việc tìm kiếm dòng điện sinh ra do cảm ứng từ. Dụng 

cụ dùng tính chất này được gọi là điện kế. Thứ điện kế đơn giản nhất gồm một vòng 

dây điện ở tâm có đặt một kim nam châm. Khi có dòng điện chạy qua, điện trường đã 

làm quay kim nam châm một góc 90 độ so với hướng cũ của nó, trong khi từ trường 

của trái đất lại giữ cho kim ở vị trí cũ và như vậy, kim nam châm ở vị trí cân bằng tùy 

theo sức của các trường đối kháng nhau. Muốn làm cho điện kế nhạy cảm hơn, nhà 

khoa học có thể tăng thêm tác dụng của dòng điện, hoặc làm giảm ảnh hưởng do trái 

đất. Phương pháp thứ nhất đã được nhà vật lý người Đức Schweigger áp dụng vào năm 

1821 bằng cách tăng thêm số vòng dây điện quấn chung quanh một khung gỗ hình 

vuông trong khi kim nam châm được đặt ở giữa. Bên cạnh đó, nhà vật lý người Ý 

Nobili dùng phương pháp thứ hai bằng cách lấy hai kim nam châm dài gần bằng nhau, 

đặt ngược đầu và nối với nhau bằng một sợi dây đồng. 

Năm 1824, Nhà khoa học Pháp – Simeon – Denis Poisson đưa ra khái niệm từ 

vô hướng. 
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3.2. André-Marie Ampère: 

3.2.1. Vài nét về Ampère: 

André - Marie Ampère (1775 – 1836) 

nhà khoa học người Pháp. Ông có tính tò mò 

và lòng say mê theo đuổi kiến thức từ khi còn 

rất nhỏ, người ta nói rằng ông đã tính toán 

được các tổng số học lớn bằng cách sử dụng 

các viên sỏi và mẩu bánh bích quy trước khi 

biết con số. Cha ông dạy ông tiếng Latinh, 

nhưng sau đó đã không thực hiện nữa khi 

nhận thấy khả năng và khuynh hướng nghiên 

cứu toán học của con trai. Sau này, Ampère 

trở thành giáo sư môn vật lí và hóa học ở Bourg và sau đó giữ vị trí trợ giảng ở trường 

Bách khoa Paris, ở đó ông được bầu là giáo sư toán học năm 1809. Tại đây ông tiếp tục 

theo đuổi các nghiên cứu khoa học và các nghiên cứu đa ngành với một sự chuyên cần 

không suy giảm. Ông được kết nạp làm thành viên của Viện Hàn lâm Pháp năm 1814. 

Ampère đã thiết lập mối quan hệ giữa điện trường và từ trường. Ông có công rất lớn 

trong việc phát triển khoa học về điện từ trường lĩnh vực mà theo ông gọi đó là điện 

động lực học. 

Những thành tựu rực rỡ của mười năm nghiên cứu khoa học đã nâng người giáo 

viên trung học lên địa vị viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp giáo sư trường Đại học 

Bách khoa Paris - nơi dành riêng cho các giáo sư giỏi nhất nước Pháp - giáo sư triết 

học trường Đại học văn khoa và thanh tra ngành đại học Pháp. 

 
Hình 3.3- André-Marie Ampère 
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3.2.2. Phát hiện của Ampère: 

Tháng 9 năm 1820 sau khi nghe báo cáo thí nghiệm của Oersted về tác dụng của 

dòng điện lên kim nam châm do nhà bác học Arago trình bày trước Viện Hàn lâm khoa 

học Paris, Ampère đã suy nghĩ đến khả năng quy các hiện tượng từ về hiện tượng điện 

và ông muốn loại bỏ thuật ngữ "chất từ" (hiểu theo nghĩa như "chất nhiệt" thời đó) khỏi 

ngôn ngữ khoa học. Ông liên tục suy nghĩ lập luận. Một tuần sau đó, ông đã đưa ra giả 

thuyết mà sau này được gọi là "giả thuyết Ampère" và trình bày về những thí nghiệm 

bước đầu để có thể khẳng định giả thuyết đó. Sau đó ông tiếp tục khẩn trương làm các 

thí nghiệm và liên tục thông báo về các kết quả thí nghiệm của ông trong mười bản 

thông báo khoa học từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1820. Năm 1826, ông tổng kết các kết 

quả  nghiên cứu của mình trong công trình quan trọng mang tên "Lí thuyết các hiện 

tượng điện động lực học rút ra thuần tuý từ thí nghiệm". 

Lí thuyết của Ampère chính là sự phát triển những tư tưởng nêu trong thông báo 

đầu tiên nhưng đã được khẳng định bằng thực nghiệm. Ông đã đưa ra hai khái niệm cơ 

bản của điện học là "hiệu điện thế" (hồi đó ông gọi là sức căng điện) và "dòng điện" 

tuy chưa định nghĩa được thật rõ ràng. Chính Ampère đã định nghĩa chiều của dòng 

điện là chiều dịch chuyển của điện tích dương và đã nêu lên khái niệm về mạch điện. 

Tự làm  lấy thí nghiệm, ông đã phát hiện ra rằng hai dây dẫn điện đặt song song và 

trong đó dòng điện chạy theo cùng một chiều sẽ hút nhau còn nếu như cho hai dòng 

điện chạy trái chiều nhau thì hai dây sẽ đẩy nhau. Từ đó ông suy ra rằng: xung quanh 

dây điện có những "lực từ" phân bổ theo đường vòng và ông đã đề xướng lên cái gọi là 

"quy tắc Ampère" đối với thí nghiệm Oersted: 

"Nếu giả thiết một người nằm dọc theo chiều của dây dẫn để cho dòng điện chạy 

theo phương từ chân lên đầu và quay mặt  cho kim nam châm thì đầu Bắc của kim nam 

châm sẽ lệch về phía trái của người đó..." 

Như vậy là Ampère đã phát minh ra lực điện  từ. Nhiều năm sau đó, ông kiên trì 

suy nghĩ về sự tương đương của một dòng điện tròn và một nam châm phẳng nhỏ (lá 
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từ) và đã bắt đầu xây dựng quan niệm về nam châm như là “một tập hợp những dòng 

điện đặt trên những mặt phẳng vuông góc với đường nối liền hai cực của nam châm". 

Từ đó, Ampère đi đến kết luận rằng một cuộn dây hình xoắn ruột già có dòng điện 

chạy qua tương đương với một nam châm. Vì vậy, ông đã khẳng định rằng: trong thiên 

nhiên không có "chất từ" và ta có thể quy mọi hiện tượng từ về các tương tác điện 

động lực học. Dù lúc đầu ông lại cho rằng trong các nam châm có các dòng điện giống 

như dòng điện thông thường (dòng điện vĩ mô) nhưng sau đó ông đã hoàn chỉnh lại ý 

kiến đó và nêu lên giả thuyết về các dòng điện phân tử. Ông đã kết luận: tương tác giữa 

các nam châm là tương tác giữa các dòng điện đó. Các kết luận đó được sắp xếp lại 

thành nội dung cơ bản của "giả thuyết Ampère". 

Sau đó Ampère đặt vấn đề dựa vào thí nghiệm để tìm ra công thức định lượng 

về sự tương tác giữa hai nguyên tố dòng điện. Đây là một bài toán rất khó vì nguyên tố 

dòng điện không có ý nghĩa vật lý trực tiếp và không thể thực hiện được trong thí 

nghiệm giống như chất điểm và điện tích điểm. Thế thì phải giải quyết vấn đề như thế 

nào? Sau một thời gian suy nghĩ tìm tòi, ông đã dùng phương pháp dựa vào suy luận 

nêu lên dạng của công thức cho trường hợp các nguyên tố dòng điện, sau đó tổng hợp 

các lực tác dụng (tổng các đại lượng bé hay phép lấy tích phân) trong một số trường 

hợp đơn giản của các dòng điện có kích thước hữu hạn, rồi đem so sánh kết quả cuối 

cùng thu được bằng tính toán như trên với kết quả đo được bằng thí nghiệm để điều 

chỉnh lại công thức dự kiến ban đầu của mình. Sau một thời gian tính toán và hoàn 

chỉnh cuối cùng ông đã đi đến một công thức phù hợp với các kết quả thực nghiệm tuy 

không hoàn toàn giống hẳn với công thức hiện nay được nêu lên trong các sách giáo 

khoa. Một điều quan trọng là ông đã thấy rằng: lực tương tác giữa hai nguyên tố dòng 

điện là những lực không xuyên tâm khác hẳn các lực tương tác đã biết và không tuân 

theo định luật III của Newton. 

Ampère có một trực giác khoa học hết sức nhạy bén và nhà bác học Maxwell 

người Anh đã phải thốt lên: "... Lí thuyết và thực nghiệm hình như là kết quả tất nhiên 
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được suy ra từ khối óc của Ampère...". Ampère đã đánh đổ quan niệm tách rời cơ học 

và điện học thời đó. Những phát minh của ông đã đóng góp phần khai phá một con 

đường mới: Biến công cơ học thành điện năng và ngược lại. 

Ampère cũng là một nhà thực nghiệm tài ba. Ông đã thiết kế và tự chế tạo lấy 

nhiều thiết bị phục vụ cho thí nghiệm của mình. Những thiết bị thí nghiệm này đã trở 

thành nền tảng của những dụng cụ đo điện (Ampère kế, Volt kế, Ohm kế...). Ông còn 

là cha đẻ của nam châm điện xuyến từ... 

Ampère có nhiều công lao đối với điện học như Newton đối với cơ học. Các nhà 

bác học cùng thời trong đó có Maxwell khâm phục tài năng của Ampère và trìu mến 

gọi ông là "Newton của điện học". 

3.3. Michael Faraday và Hiện tượng cảm ứng điện  từ: 

3.3.1. Vài nét về Faraday: 

      Michael Faraday (1791 – 1867) 

sinh tại Newington Butts, nước Anh. Gia 

đình ông rất nghèo; bố ông, James 

Faraday, là một thợ rèn có có sức khỏe 

yếu. Ông phải thôi học từ rất sớm vì hoàn 

cảnh gia đình, những vẫn tiếp tục tự đọc 

sách và tìm tòi. Từ năm 14 tuổi ông giúp 

việc cho một hiệu sách ở Luân Đôn với 

nguyện vọng duy nhất được đọc sách của 

tiệm vào buổi tối sau khi xong việc. Trong 

vòng 7 năm làm việc ở đây Faraday đã đọc 

 
Hình 3.4 - Michael Faraday 
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rất nhiều sách, chẳng hạn cuốn “Những mẩu chuyện về hóa học” (Conversations in 

Chemistry) của Jane Marcet. Ông say sưa tìm hiểu và thực hành các thí nghiệm trong 

sách. 

Năm 1812, lúc 20 tuổi, Faraday dự các bài giảng của nhà vật lý và hóa học 

Humphry Davy của Viện Hoàng gia (Royal Institution) và Hội Hoàng gia Anh (Royal 

Society). Sau đó, Faraday gửi cho Davy 1 cuốn sách 300 trang ghi chép trong lúc nghe 

giảng. Davy trả lời ngay lập tức, và sau đó thuê Faraday làm thư ký. 

Ngày 1 tháng 3 năm 1813, Faraday được bổ nhiệm bởi Ngài Davy làm phụ tá 

phòng thí nghiệm hóa học ở Viện Hoàng gia. 

Faraday đựơc bầu làm hội viên của Hội Hoàng gia năm 1824, làm tổng phụ 

trách phòng thí nghiệm năm 1825; và đến năm 1833 ông được bổ nhiệm làm giáo sư 

hóa học của viện suốt đời nhưng không cần giảng dạy. 

3.3.2. Faraday và hiện tượng cảm ứng điện từ: 

Năm 1812, ông tham dự các buổi thuyết trình của giáo sư hóa học Humphry 

Davy, hội viên Hội Khoa học Hoàng gia London. Faraday thường hỏi giáo sư Davy 

những vấn đề khoa học. Lòng hiếu học của Faraday được giáo sư Davy chú ý, tin yêu. 

Tháng 10/1812, Ông được nhận làm phụ tá ở phòng thí nghiệm của giáo sư Davy 

(Royal Institution) và sau đó được thăng chức trợ lý khoa học. 

Trong chuyến đi thăm các nước Pháp, Italia của giáo sư Davy, Faraday được 

giáo sư cho đi cùng. Trong cuộc hành trình từ năm 1813 đến năm 1815, Faraday được 

gặp nhiều nhà bác học như Ampère, De la Rive... đã giúp ông nhận thức được nhiều 

vấn đề. 

Thông tin về một phát hiện: dòng điện sinh ra từ trường của Oersted vào năm 

1820 và những thí nghiệm của Ampère sau đó đã khiến Faraday chuyển đề tài nghiên 

cứu sang lĩnh vực điện và từ. Faraday đã lặp lại thí nghiệm của Oersted và tham khảo 

những tài liệu của Ampère. Faraday đã viết bài báo: “Bàn về 1 vài tương tác điện từ và 
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trên 1 vài thuyết điện” từ đăng trên tạp chí chuyên đề khoa học vào năm 1821. Faraday 

chưa được đào tạo chính thức về kiến thức chuyên môn, những gì ông trình bày giống 

như một sự thể nghiệm. Cũng trong năm này, Faraday được cử làm giám sát của Royal 

Intitution. Từ năm 1816, Faraday đã có những công trình khoa học lần lượt được công 

bố.  

Năm 1831, Faraday đã đưa ra một trong những phát minh quan trọng nhất trong 

lịch sử điện và từ đó là cảm ứng điện từ. Ý tưởng của Faraday về sự chuyển đổi của 

năng lượng đã dẫn dắt ông đến với 1 phát hiện mới. Đó là: nếu dòng điện là nguyên 

nhân sinh ra từ trường thì từ trường cũng có thể sản sinh ra dòng điện. 

Trong những thí nghiệm sau đó, ông đã nhận ra rằng: dòng điện trong một mạch 

điện thứ nhất có thể kích thích dòng điện trong một mạch điện thứ hai khi dòng điện 

này biến đổi. Đây chính là cơ sở của định luật cảm ứng Faraday. 

Sau đó, ông đã phát hiện rằng: 1 cái nam châm  đặt trong không khí có thể quay 

khi dòng điện chạy qua dây dẫn. Và ông cũng thấy rằng những mạc sắt đặt xung quanh 

một nam châm, tự chúng sẽ sắp xếp lại theo một trật tự rõ ràng và đưa ra kết luận: tất 

cả không gian đều được bao phủ bởi những đường sức từ. Ông nghĩ rằng: chúng là 

những đường cong kín, một phần của những đường cong kín đó xuyên qua nam châm 

mà chúng thuộc về. Ý tưởng này không chỉ cho chúng ta biết được hướng của lực từ 

mà còn cho chúng ta biết về độ lớn của lực từ: ở những nơi mà số đường sức từ dày thì 

lực từ mạnh và ngược lại. 

Sau đó, ông đưa ra các nguyên lí đặt 

nền tảng cho hai công cụ chủ chốt của điện 

ứng dụng: cảm ứng điện - từ, đưa đến máy 

biến áp và cảm ứng từ - điện đưa đến máy 

phát điện. Định luật cảm ứng của ông là một 

trong những đóng góp xuất sắc cho khoa 

học. 
 

Hình 3.5 - Vòng Faraday 

 (Faraday rotation) 
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Faraday đã phát minh ra “ vòng cảm ứng”, gồm hai dây dẫn xung quang một 

mẩu sắt hình bánh rán. Một dây gắn với một điện kế. Khi Faraday gắn dây thứ hai với 

một chiếc pin, dòng điện thu được cũng đi qua cuộn dây thứ nhất không gắn trên nó, 

như ghi nhận trên điện kế. 

Để khám phá ra cảm ứng điện từ, Faraday đã sáng tạo ra đĩa Faraday. Ông gắn 

hai sợi dây qua một tiếp xúc trượt với một đĩa đồng. Khi quay nó giữa các cực của một 

nam châm hình móng ngựa, ông tạo ra được một lượng nhỏ dòng điện một chiều.  

 
   Năm 1833, Faraday được cử làm giáo sư hóa học ở Học viện Hoàng gia thay 

cho giáo sư Davy, cũng chính năm này Faraday đưa ra lý thuyết và hiện tượng điện 

phân. Ông phát biểu về các định luật định tính, định lượng. Chính các từ: "điện phân"; 

"điện cực"; "ion" là do ông đặt ra.  

Faraday đã thiết lập định luật điện phân, phát triển khái niệm hằng số điện môi 

biểu diễn khả năng tương đối của các chất điện môi chịu lại lực tĩnh điện. 

Năm 1838, Faraday đã mở rộng một lí thuyết tổng quát của điện bằng cách làm 

tương thích mô hình đường cảm ứng từ của ông. Ông còn phát hiện ra cái thường được 

xem là khoảng tối Faraday ở gần cathode của một ống kiểu Crooks khi một dòng điện 

đi qua chất khí có mặt trong ống đã hút chân không một phần. 

Năm 1843, Faraday đưa ra lý thuyết về sự nhiễm điện bằng cảm ứng. Một năm 

sau đó, ông phát hiện ra hiệu ứng Faraday và phát hiện ra một dạng không được nhận 

 
Hình 3.6 - Đĩa Faraday 
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định trước đó là từ tính ở bismuth, thuỷ tinh và một số chất liệu khác mà ông gọi tên là 

chất nghịch từ. Năm 1846, Faraday khám phá ra rằng năng lượng tĩnh điện được định 

vị trong các chất điện môi, khám phá này chuẩn bị cho sự xuất hiện lý thuyết điện tử 

của Maxwell sau này. Ngoài ra, ông còn đề xuất trong một bài luận ngắn rằng ánh sáng 

có thể là một hiện tượng điện từ. 

3.3.3. Những ảnh hưởng của Faraday trong lĩnh vực điện từ: 

Sau khi sáng tạo ra động cơ điện đầu tiên, Faraday đã để cho những người khác 

đưa vào sử dụng thực tế kiến thức mới này. Một năm sau, nhà phát minh người Pháp 

Hippolyte Pixii cải tiến đĩa Faraday và chế tạo ra máy phát dòng xoay chiều đầu tiên, 

còn gọi là dynamo, biến chuyển động quay cơ học thành một dòng điện biến thiên. 

Không lâu sau, ông đã cải tiến mẫu thiết kế này với một cơ chế bật mở biến đổi dòng 

xoay chiều thành một chiều. 

Năm 1834, Heinrich Friedrich Emil Lenz, nhà vật lý Đức đã suy ra định luật 

Lenz tiên đoán hướng chạy của dòng điện cảm ứng. 

Năm 1846, nhà vật lý Đức Wilhelm Weber nỗ lực hợp nhất các kết quả phân 

tích lý thuyết và thực nghiệm của Ampère, Faraday cùng những nhà khoa học khác 

trong sự phát triển về một lí thuyết điện từ bao hàm các lực giữa các hạt điện tích đang 

chuyển động. Mặc dù lí thuyết của ông không được quan tâm nhưng công trình này đã 

đi trước nhiều tiến bộ khác trong lĩnh vực điện và từ. 

3.4. James Clerk Maxwell: 

3.4.1. Vài nét về Maxwell: 

James Clerk Maxwell (1831–1879) sinh tại Edinburgh – Scotland, là một nhà 

toán học, một nhà vật lý học. Ông đã đưa ra hệ phương trình miêu tả những định luật 

cơ bản về điện trường và từ trường được biết đến với tên gọi phương trình Maxwell. 

Đây là hệ phương trình chứng tỏ rằng điện trường và từ trường là những thành phần 
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của một trường thống nhất – điện từ trường. Đồng 

thời ông cũng chứng minh: trường điện từ có thể 

truyền đi trong không gian dưới dạng sóng với tốc 

độ không đổi là 300000 km/s, và đưa ra giả thuyết 

rằng ánh sáng là sóng điện từ. 

Có thể nói Maxwell là nhà vật lý học thế kỉ 

XIX có ảnh hưởng nhất tới nền vật lý của thế kỉ 20, 

người đã đóng góp vào công cuộc xây dựng mô 

hình toán học mới của nền khoa học hiện đại. Vào 

năm 1931, nhân kỉ niệm 100 ngày sinh của 

Maxwell, Albert Einstein đã ví công trình của 

Maxwell là "sâu sắc nhất và hiệu quả nhất mà vật lý 

học có được từ thời của Isaac Newton". 

3.4.2. Cống hiến của Maxwell: 

Maxwell rất thích thú với những gì mà Faraday đã cống hiến cho lĩnh vực điện - 

từ. Ông đã viết một bài viết tên là: Về các đường sức từ của Faraday (On Faraday’s 

lines force). Trong đó, ông đã đưa ra những ý tưởng về thuyết của Faraday đối với 

phương của lực điện và từ một cách toán học. Bài viết được xuất bản thành hai phần, 

phần đầu tiên ra đời năm 1855 và phần còn lại ra mắt vào năm 1856. Thông qua nó, 

ông đã chỉ ra rằng có thể mô tả sự tương tác giữa điện và từ trường bằng cách sử dụng 

một vài công thức toán học thực nghiệm. 

Maxwell đã thiết lập khoảng 20 phương trình về điện động lực học. Sau này, 

nhà vật lý Oliver Heaviside đã cô đọng thành hệ phương trình Maxwell gồm 4 phương 

trình sau khi ông qua đời. Qua nghiên cứu về các phương trình, Maxwell đã nhận ra 

rằng sóng điện từ truyền đi ở tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng, do đó, ánh sang bản 

 
Hình 3.7 – James Clerk Maxwell 
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thân nó phải cấu thành từ một song điện từ. Ông còn chứng minh rằng điện lực và từ 

lực là hai khía cạnh bổ sung cho nhau của lực điện từ. 

Năm 1864, toàn bộ tập phát triển điện từ Maxwell xuất hiện trong bài báo của 

ông mang tên: Về một lí thuyết động lực học của trường điện từ.  

Đến năm 1873, Maxwell cung cấp một sự trình bày chi tiết lí thuyết điện tù của 

ông trong cuốn sách: “Chuyên luận về điện từ”. Nó bao gồm những phương trình nổi 

tiếng của ông và giải thích về ý nghĩa những dữ kiện chứ trong những phương trình đó 

đối với sự tồn tại của sóng điện từ được truyền đi với một vận tốc giới hạn được xem 

như là bằng với vận tốc truyền ánh sáng trong chân không. 

Phải mất nhiều năm, những nhà khoa học đương thời mới nhận ra cái thần của 

những phương trình Maxwell và chúng chính là nền tảng cho lí thuyết tương đối của 

Albert Einstein bốn thập kỷ sau này. 
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CHƯƠNG 4. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI: 

Bình minh của thế kỷ 20 mang đến những cái nhìn mang tính bước ngoặt cho 

ngành vật lý. Trong thời kỳ này, các phát kiến, ứng dụng của điện từ học được phát 

minh rất nhiều, ảnh hưởng và làm thay đổi mạnh mẽ đời sống con người. 

4.1. Giai đoạn 1900 – 1909: 
1900, Max Planck đưa ra định luật bức xạ, khái niệm lượng tử năng lượng và 

hằng số vật lý cơ bản mang tên ông. 

1902, Oliver Heaviside (Anh) , Authur Kenelly (Mỹ) độc lập kết luận có tầng 

điện ly. 

1903, Philipp Lenard (Đức) đề xuất rằng đa phần khối lượng nguyên tử được giữ 

chỉ trong một phần rất nhỏ thể tích của nguyên tử. 

1903, tua-bin khí thành công đầu tiên được xây dựng ở Pháp. 

1904, Hendrik Lorentz phát triển phép biến đổi Lorentz. Các phương trình của 

nhà khoa học Hà Lan này sẽ đóng vai trò nền tảng trên đó Albert Einstein xây dựng lý 

thuyết tương đối đặc biệt của ông. 

1904, John Ambrose Fleming khai thác hiệu ứng Edison phát triển van dao động 

Fleming, một ống nhiệt điện tử có 2 điện cực đóng vai trò máy dò tín hiệu và bộ chỉnh 

lưu. 

1905, Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối đặc biệt của ông và chỉ ra rằng điện 

và từ là 2 khía cạnh của 1 vấn đề. 

1905, Paul Langevin giải thích mối tương quan giữa tính thuận từ và nhiệt độ. 

1906,  Lee de Forest phát minh đèn 3 cực. 

1907, Pierre Ernest weiss phát triển lý thuyết trường trung bình giải thích hành vi 

của sắt và các chất sắt từ khác. 
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1909, Robert Millikan tiến hành thí nghiệm giọt dầu nổi tiếng của ông và tính ra 

điện tích của 1 electron với độ chính xác chưa từng có. 

4.2. Giai đoạn 1910-1929: 
1911, Heike Kamerlingh Onnes khám phá ra hiện tượng siêu dẫn. 

1911, dưới sự hướng dẫn của Ernest Rutherford, Hans Geiger và Ernest Marsden 

đưa ra mô hình mới của nguyên tử. 

1912, Max von Laue chứng minh tia X có bản chất song điện từ. 

1913, mô hình nguyên tử Bohr ra đời. 

1915, cuộc gọi điện thoại xuyên lục địa đầu tiên được thực hiện giữa San 

Francisco và New York. 

1919, Edwin Amstrong phát minh máy thu đổi tần. 

1920, đài phát thanh vô tuyến đầu tiên trên thế giới được thành lập ở Pensylvania, 

Mỹ. 

1922, đèn neon lần đầu tiên trở thành sản phẩm thương mại. 

1923, Zworykin đăng ký bằng phát minh ra iconoscope. 

1925, Geogre Uhlenbeck và Samuel Goudsmit, khi còn là sinh viên, cho rằng các 

electron tự quay xung quanh trục của chúng. 

1928, Paul Dirac tiên đoán chính xác về sự tồn tại một loại phản hạt  với electron 

có cùng khối lượng với electron nhưng có điện tích và moment từ ngược lại. 

4.3. Giai đoạn 1930-1939: 
1930, nam châm vĩnh cửu hợp kim của nhôm, niken, colbalt đầu tiên được tạo ra. 

1931, cyclotron đầu tiên được xây dựng. 

1931, Ernest Ruska xây dựng thấu kính electron đầu tiên. 1933, ông chế tạo thành 

công kính hiển vi điện tử đầu tiên 

1932, James Chadwick khám phá ra neutron. 

1932, Carl Anderson khám phá ra positron. 
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1933, Walther Meissner và Robert Oschenfeld phát hiện khi một chất mất điện 

trở của nó khi nhiệt độ của nó giảm xuống một nhiệt độ nhất định, thì từ trường bên 

trong chất đó bị đẩy ra hoàn toàn hoặc một phàn, được gọi là hiệu ứng Meissner – 

Oschenfeld. 

1933, đèn hơi natri được dùng chiếu sáng đường phố. 

1933, Semi Joseph Begun xây dựng máy thu băng từ tính đầu tiên. 1935, máy thu 

băng từ tính  trở thành sản phẩm thương mại. 

1939, Walter Elsasser đề xuất rằng từ trường quan sát được của Trái Đất là do các 

dòng xoáy quay tròn trong nhân lỏng của hành tinh. 

4.4. Giai đoạn 1940 – 1959: 

1940, mẫu sơ khai của máy dao động magneton được xây dựng, cho phép những 

tiến bộ lớn trong công nghệ radar. 

1944, Lars Onsager cung cấp lời giải cho mô hình Ising 2 chiều, tiên đoán chính 

xác hành trạng của 1 nam châm. 

1945, ENIAC, máy tính điện tử đầu tiên của thế giới được hoàn thành sau 3 năm 

xây dựng. 

1946, Edward Purcell, Felix Bloch độc lập phát hiện hiện tượng cộng hưởng từ 

hạt nhân (NMR). 

1947, một đội các nhà vật lý của Bell Telephone phát minh ra transitor. Sau đó, 

transitor bắt đầu thay thế các ông chân không trong điện tử học. 

1947, Richard Feynman, Julian Schwinger độc lập thiết lập lý thuyết điện động 

lực học lượng tử. 

1948, “The Bing Crosby Show” trở thành chương trinh radio đầu tiên. 

1949, bộ nhớ lõi từ đầu tiên được giới thiệu và cho phép các nhà khoa học ở MIT 

xây dựng Gió xoáy (hoàn thành 1951), máy tính điện tử hoạt động ở thời gian thực đầu 

tiên của thế giới. 
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1952, công ty Phillips công bố phát triển các nam châm gốm gốc barium, 

strontium. 

1953, Jack Kilby, Robert Noyce độc lập phát minh mạch tích hợp. 

1953, Donald Glaser xây dựng buồng bọt hoạt động đầu tiên, một dụng cụ dò tìm 

bức xạ cho phép quan sát đường đi của các hạt hạ nguyên tử. 

1954, tại phòng thí nghiệm Bell, pin mặt trời đầu tiên được phát minh bởi Calvin 

Fuller, Daryl Chapin, Gerald Pearson. 

1956, lần đầu tiên các chất phóng xạ được khai thác làm nhiên liệu ở quy mô lớn 

khi nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên được xây dựng, Calder Hall. 

1957, John Bardeen, Leon Cooper, John Robert Schriffer xây dựng thành công lý 

thuyết BCS của siêu dẫn, giải thích tại sao một số chất ở nhiệt độ cực thấp dẫn điện mà 

không bị cản trở. 

4.5. Giai đoạn 1960-1979: 
1964, khái niệm hạt quark được Murray Gell – Mann nêu ra. 

1966, Karl Strnat khám phá ra thế hệ đầu tiên của nam châm vĩnh cửu đất hiếm. 

1967, lý thuyết điện yếu được phát triển để thống nhất lý thuyết động lực học 

lượng tử với lý thuyết tương tác yếu. 

1969, James Powell và Gordon Danby đăng ký bằng sáng chế đầu tiên cho xe lửa 

nâng bằng từ siêu dẫn. 

1973, chụp ảnh công hưởng từ (MRI) lần đầu tiên được chứng minh bởi Paul 

Lauterbar. Lý thuyết về MRI được đưa ra trước đó vài năm bởi Raymond Damadian. 

1974, John, Iliopoulos lần đầu tiên đưa ra Mô hình chuẩn. 

1977, Apple tung ra máy tính cá nhân thông dụng đầu tiên sử dụng các bộ vi xử 

lý, Apple II. Năm 1979, Apple II Plus ra đời. 

1979, vệ tinh từ tính đầu tiên, Magsat, được phóng lên để lập bản đồ chính xác 

đầu tiên của từ trường gần mặt đất. 
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4.6. Giai đoạn 1980 – 2009: 
1980, Klaus von Klitzing phát hiện hiệu ứng Hall. 

1981, kính hiển vi quét chui hầm (STM) được phát minh. 

1983, tại CERN, bằng chứng về các hạt yếu đc tạo ra. 

1983, các nam châm neo được phát triển đầu tiên. 

1987, kính hiển vi lực từ đầu tiên được phát minh. 

1987, các nhà khoa học cũng phát hiện ra hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao. 

1988, các nhà vật lý Đức và Pháp phát hiện ra hiện tượng từ trở khổng lồ (GMR). 

1988, Tim Berners-Lee (CERN) phát minh World Wide Web, thay đổi nền văn 

hóa của toàn cầu. 

1993, kính hiển vi phổ tia X từ được chứng minh. 

1997, Toyota tung ra sản phẩm xe lai sinh khối đầu tiên của thế giới, Prius. 

1999, Điện học được tiếp thị đầu tiên trên internet. 

2000, nhà máy điện sóng thương mại đầu tiên (LIMPET) bắt đầu phát điện. 

2003, một đội các nhà nghiên cứu Canada đã phát điện bằng cách phun nước 

vòi qua vô số rãnh nhỏ li ti trên đĩa thủy tinh.. 
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