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1. Các số âm trong toán học 

Chúng ta ñều biết số học là một bộ môn toán học nghiên cứu về các con số và các phép tính 
với các con số ñó; nó ñược dạy cho các em học sinh từ lớp 1 ở cấp tiểu học. Sự xuất hiện các con 

số xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống thường nhật: cần biết số lượng người, số lượng vật 

nuôi… Từ ñó người ta nghĩ ra hệ thống ký hiệu ñặc biệt ñể biểu thị ñặc tính này gọi là các con số. 
Các con số: 0, 1, 2, … 9 là các ký hiệu cơ bản trong hệ thập phân – là hệ ñếm phổ biến nhất từ 

trước tới nay; từ ñó có thể ghép thành các số bất kì và có thể ñược các nhà toán học biểu diễn trên 

một nửa ñường thẳng bắt ñầu từ số “0” và trên ñó có các ñoạn bằng nhau ñược ñánh dấu bởi các 

số tự nhiên tuần tự từ trái qua phải ñể hình thành nên cái gọi là trục số như ñược chỉ ra trên Hình 
1a. Theo cách biểu diễn này, ñương nhiên các số càng nằm về phía bên phải, càng lớn cho tới vô 

cùng “∞”. Nếu tiếp tục chia nhỏ mỗi ñoạn ra thành các phần nhỏ bằng 1/10, 1/100 v.v.. ta có thể 

biểu diễn cả các số thập phân tương ứng nhỏ tuỳ ý và nói chung là tất cả các số hữu tỷ. Ngoài các 
ñiểm ñó ra, những khoảng trống còn lại chính là biểu diễn các số vô tỷ – các số hữu tỷ và vô tỷ 

lấp ñầy trục số. 

 

Tuy nhiên, cũng xuất phát từ thực tiễn, ñể biểu diễn số lượng thiếu hụt một cái gì ñó, như số 

tiền chẳng hạn, nếu chỉ sử dụng các con số như thế này sẽ không thuận tiện. Ví dụ, ông A có tổng 

tài sản là 100 triệu ñồng, nhưng ông ấy lại nợ mọi người 150 triệu ñồng, vậy tài sản thực tế của 

ông A là bao nhiêu? Câu trả lời là: – “Ông A không còn tài sản nào cả và không những thế còn 
nợ 50 triệu ñồng”. Chữ “nợ” ở ñây chính là khái niệm “thiếu hụt” vừa nói. Nếu sự “thiếu hụt” này 

ñược biểu diễn bởi số âm: “– 50” triệu ñồng, thì câu trả lời có thể sẽ ngắn gọn hơn: – “tài sản 

thực tế của ông A là “–50” triệu ñồng”. Một ví dụ khác, chẳng hạn bạn ñịnh xây một ngôi nhà dự 

ñịnh cao 5m trên một nền ñất, và một cái giếng ở ñộ sâu 15m. Ở ñây, bạn ñã lấy “nền nhà” làm 
“mốc” ñể ño ñạc “chiều cao” cũng như “ñộ sâu” của công trình. Nếu sử dụng số âm, bạn có thể 

nói: – “ñộ cao”của sàn hầm là “–15” m. Khi ñó, người ta có thể biểu thị các số âm “–” này giống 

như với số dương “+” nhưng là trên nửa ñường thẳng theo chiều ngược lại từ phải qua trái như 
trên Hình 1b và xét từ góc ñộ biểu diễn toán học thống nhất như với ñối với số dương “+”, người 

ta vẫn quy ước các số nằm ở bên trái luôn “nhỏ hơn” các số ở bên phải trục số, mặc dù chúng 

luôn “lớn hơn” về “giá trị tuyệt ñối” – là một khái niệm bổ sung ñối với số âm (|–x| = x): 

Hình 1. Biểu diễn các số trên trục số 

a) Trục số biểu diễn các số tự nhiên 

b) Trục số biểu diễn các số tự nhiên âm 

0   < 1   < 2   <  3   < 4     <    ……...     < ∞ 
 

      –∞ <       ..……     –4   < –3   < –2   < –1    <   0  
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      ……. |–4| > |–3 | > |–2| > |–1| > 0. 

Như vậy, toàn bộ các số (cả hữu tỷ lẫn vô tỷ) có thể ñược biểu diễn bởi ñường thẳng có 
ñiểm “0” ở chính giữa và các con số sẽ ñược biểu diễn ñối xứng ở hai phía: phía phải là các số 

dương “+” (ñược quy ước là không cần viết dấu “+”), còn phía trái là các số âm “–” như thể hiện 

trên Hình 2. 

 

Tóm lại, số âm “–” chỉ là một cách quy ước toán học ñể thuận tiện cho việc tính toán các 

con số và nhờ ñó mở ra một bộ môn toán học mới gọi là ñại số.  

2. Các ñại lượng âm trong vật lý 

Về mặt ứng dụng thực tiễn của số âm “–” trong các ví dụ ở trên cũng ñã rõ: nó chỉ ra 

“hướng” của ñại lượng mà nó biểu diễn ngược với “hướng” của ñại lượng mà số dương “+” ñã 

biểu diễn trên trục số. Số “–x” khác với số “+x” chỉ là ở vị trí của nó so với số “0” trên trục số.  

Trong thực tế, người ta sử dụng nhiều ñại lượng vật lý khác nhau ñược ñặc trưng bởi ñộ 

lớn và hướng của ñại lượng ñó trong không gian. Tuỳ thuộc vào hướng trong không gian, người 

ta phân biệt các ñại lượng vô hướng và các ñại lượng có hướng, hay còn gọi là ñại lượng véc tơ 
(vector). Các ñại lượng vô hướng là các ñại lượng không phụ thuộc vào bất kể hướng nào trong 

không gian như: khối lượng, chiều dài… Các ñại lượng véc tơ là các ñại lượng chỉ có giá trị theo 

một hướng nhất ñịnh trong không gian như ñộ dịch chuyển, vận tốc… Không hiếm các ñại lượng 

vật lý tuy là vô hướng nhưng do chấp nhận một ñiểm nào ñó làm “mốc” quy ước là “0” ñể tiện so 
sánh, thì nó có thể có 2 “hướng” luôn luôn ñối nghịch nhau như trong ví dụ thứ hai về ngôi nhà 

và tầng hầm so với mặt ñất ở mục trên. Nếu ñặt chiều cao của ngôi nhà là H1 = 5m, còn chiều sâu 

của tầng hầm là H2 = –15m, ta cần phải hiểu dấu âm “–” ở ñây là thể hiện “hướng” của H2 ngược 

với “hướng” của H1 nếu lấy mặt ñất làm “mốc” như trên Hình 3a.  

 

Như vậy, xét về mặt toán học thuần tuý, có vẻ như ta phải viết: H1 > H2 vì 5 > –15 theo 

quy ước về số âm “–” trên trục số ở Mục 1? Nhưng như ta cũng vừa nói, ñại lượng vật lý ñặc 

trưng trước tiên là bởi ñộ lớn của nó, còn hướng của nó không liên quan gì ñến ñộ lớn ấy cả, ñó 
lại hai khái niệm ñộc lập nhau cùng ñược dùng ñể thể hiện ñại lượng vật lý ñó. Vì vậy, khi ñã nói 

ñến ñại lượng vật lý nào ñó “lớn” hay “nhỏ” là phải nói tới “ñộ lớn” của nó chứ không phải tới 

Hình 3. ðộ lớn của ñại lượng vật lý không phụ thuộc vào dấu của ñại lượng vật lý ñó 

15m   
 

 5m   
 

 a)   
 

 b)   
 

 5m   
 

10m   
 

Hình 2. Biểu diễn cả số âm “–” và số dương “+” trên trục số 

–∞ < ……...         –3   <  –2   <   –1   <     0   <     1   <    2   <     3   <   ……... < +∞ 
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hướng (ñối với ñại lượng véc tơ), hay “hướng” theo quy ước của ta cho nó (ñối với ñại lượng vô 

hướng). Cụ thể trong ví dụ ở Hình 3b, có hai cái giếng với ñộ sâu khác nhau là H1 = –5m và H2 = 
–10m, tính từ miệng giếng. Liệu có ai nói rằng H1 > H2 không? Mặc dù rõ ràng –5 > –10? 

Có thể lấy một thí dụ khác ñể minh hoạ. Chẳng hạn với lực tác ñộng lên một vật, nếu ta có 

F1 = 0N; F2 = –5N; F3 = –10N, về mặt vật lý ta cần phải hiểu F1 < F2 < F3. Trong khi ñó, nếu 

theo quy ước toán học ta có: 0 > –5> –10 ñể rồi suy ra  F1 > F2 > F3 là hoàn toàn phi lý. Sự phi lý 
này là do bất cẩn khi xem xét sự việc: Vấn ñề là ở chỗ lúc này, không phải là các con số toán học 

thuần tuý (0, –5, –10) mà là các “giá trị của ñại lượng vật lý” – là các con số ñi kèm với ñơn vị ño 

của ñại lượng vật lý ñó, ở ñây là N (ñọc là Niu-tơn) và vì vậy các dấu âm “–” ñi kèm không thể 

còn ñược hiểu như khi nó ñi kèm với các con số tuần tuý toán học nữa, mà như chúng ta vừa nói 
ở trên, nó chỉ là hướng của ñại lượng vật lý, ở ñây là lực tác ñộng. Nói cách khác, cần phải hiểu 

ngược lại: 0N < –5N < –10N và ñó mới là bản chất vật lý thật sự của sự việc. Chẳng lẽ không 

phải như thế sao? 0N – có nghĩa là lực tác ñộng lên vật bằng 0 làm sao lại có thể “lớn hơn” một 
lực tác ñộng lên nó khác 0 cho dù là theo hướng nào ñi nữa (nghĩa là có tính ñến dấu âm “–”)?  

Rất may là trong các thí dụ vừa nêu, sự nhầm lẫn nếu có cũng không gây nên hậu quả gì.  

Nhưng thật ñáng tiếc, nếu như không nói là “thảm họa”, khi các nhà vật lý lại nhầm lẫn trong 

trường hợp với năng lượng, cụ thể là với thế năng của vật thể trong trọng trường Trái ñất và sau 
ñó là mở rộng ra với thế năng của vật thể trong trường lực thế mà tác giả ñã có hẳn một bài viết 

về nó: “Xét lại ñịnh luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế”. Ở ñây, tác giả chỉ nêu vắn tắt về 

sự nhầm lẫn rất “ấu trĩ” nhưng ñã gây nên thảm họa “xuyên thế kỷ” này thôi: “số âm” và “giá trị 
ñại lượng vật lý âm”. 

Thế năng của một vật thể trong trọng trường Trái ñất cũng là một ñại lượng vật lý; nó chính 

là một dạng năng lượng tương tác hấp dẫn của Trái ñất với vật thể; nó phản ánh ñộ lớn của tương 

tác ñó: tương tác càng mạnh, thế năng càng lớn, ngược lại tương tác càng yếu, thế năng càng 

càng nhỏ; không có tương tác – thế năng bằng 0. Nhưng khi nào thì không còn tương tác hấp dẫn 

giữa hai vật thể? Chỉ có một trường hợp duy nhất là khi khoảng cách giữa chúng tiến ñến xa vô 

hạn. Tuy nhiên, bằng cách tính cho thế năng hấp dẫn có giá trị âm “–”, họ ñã ñi ñến kết luận là 

càng gần bề mặt Trái ñất, thế năng “càng giảm”, và ngược lại càng xa Trái ñất, thế năng “càng 

lớn” ñể rồi tiến tới … 0 ở xa vô cực! Từ ñây, mới có khái niệm “nguyên lý thế năng cực tiểu”: 

mọi vật ñều có xu thế trở về trạng thái với “thế năng cực tiểu”. Rõ ràng trên thực tế, “nước luôn 

chảy chỗ trũng” dường như là minh chứng ñiều ñó. Tức là họ, với tư duy thuần tuý toán học, 

hoàn toàn nói về các con số âm “vô cảm” của toán học mà ta vừa ñề cập tới ở trên, mà quên ñi 

mất rằng mình ñang xem xét những “giá trị của ñại lượng vật lý” gồm phần số (có dấu âm “–”) và 

phần chữ ký hiệu ñơn vị của ñại lượng vật lý ñó, ở ñây là chữ “J” (ñọc là Jun) kèm theo ngay 

ñằng sau nó giống như chữ “N” ñối với lực tác ñộng ở thí dụ trên.  

Xin lỗi nhé: “–100J” không thể nhỏ hơn “0J” (tức là không có tý năng lượng nào), bất luận 

chúng có hướng ñi ñâu, hay theo chiều nào! Và “–1000000J” cũng càng không thể nhỏ hơn “–

100J” ñược, cho dù ñúng là “–1000000” nhỏ hơn “–10”! Tức là thay vì khái niệm “thế năng cực 

tiểu” phải là “thế năng cực ñại”! Vâng, và chỉ có một cách hiểu duy nhất ñúng là thế mà thôi: Vị 
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trí thì ñúng là thấp hơn (vì là “chỗ trũng”) như ñược chỉ ra trên Hình 4a, nhưng thế năng lại phải 

cao hơn như ñược chỉ ra trên Hình 4b. 

 

 

Nói một cách ngắn gọn, người ta ñã nhầm lẫn giữa các “con số” (–5, –15, –100, …) – là 

ñối tượng của toán học, với các “ñại lượng vật lý” – là ñối tượng của vật lý học (chiều dài, lực, 

năng lượng, …) ñược ñánh giá qua phép ño ñể nhận ñược giá trị của nó: –5N, –15m, –100J, v.v...  

ðấy là còn chưa nói tới một sự thật là ñối với năng lượng, khái niệm “năng lượng âm” phải 

là năng lượng gây nên tương tác “ñẩy nhau” giữa các vật thể thay vì “hút nhau” (tức là với 

“chiều” ngược lại) như hiện ñang xảy ra giữa các vật thể trong vũ trụ, tức là còn cố ý lờ ñi bản 

chất vật lý thật sự của sự vật. ðừng quên rằng cái ñược chính các nhà vật lý gọi là “năng lượng 

tối” vẫn luôn ñược nhắc tới với tư cách là “năng lượng âm” khiến vũ trụ dãn nở tăng tốc kia ñấy!  

ðiều tương tự này còn ñược lặp lại ñối với tương tác ñiện hút nhau trong nguyên tử (giữa 

hạt nhân với ñiện tử) ñể dẫn ñến những lý thuyết hoàn toàn phi vật lý là cơ học lượng tử. Hãy 

xem sơ ñồ phân bổ mức năng lượng của ñiện tử trong nguyên tử hyñrogen ñược giới vật lý chấp 

nhận như ở Hình 5 dưới ñây, với quỹ ñạo cơ bản “K” (gần hạt nhân nhất) có mức năng lượng E1 

= –13,6eV ñược coi là “mức năng lượng cực tiểu”. Khi ñó, theo cái gọi là “nguyên lý thế năng 

cực tiểu” vừa nói ở trên, họ cho rằng ñiện tử luôn có xu thế “tự phát nhẩy về” quỹ ñạo này, nếu 

như trước ñó, nó bị kích thích lên quỹ ñạo (L, M, N, O, P) có mức năng lượng tương ứng “cao 

hơn”: E2 = –3,40eV; E3 = –1,51eV; E4 = –0,85eV; E5 = –0,54eV; –0,38eV! Mức năng lượng cao 

hơn phải ñược hiểu nôm na là “có nhiều năng lượng hơn”. Ấy vậy mà ở ñây, chẳng có một tý 

năng lượng nào, tương ứng với mức E∞ = 0(eV), lại ñược coi là “mức năng lượng cao nhất”, cũng 

tức “lớn nhất”? Cũng tức là “nhiều nhất”? – thật là nhảm nhí!  

 

Hình 4. Không ñược nhầm không gian toán học với không gian vật lý thực 
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Thật là trớ trêu! Tại sao các vệ tinh của Trái ñất lại không tuân theo cái gọi là “nguyên lý” 

ñó của các vị? Tại sao chúng chỉ xuống quỹ ñạo thấp hơn khi ñược cấp thêm năng lượng (bằng 

chứng là tầu con thoi của NASA phải khởi ñộng ñộng cơ tên lửa ñẩy mới trở về Trái ñất ñược), 

chứ không hề có chuyện “tự phát nhẩy về” như các ñiện tử? Các hành tinh trong hệ Mặt trời cũng 

thế? Có phải là vì không thể “mục kịch sở thị” ñược nên các vị mặc sức nói thế nào cũng ñược? 

ðể rồi biến vật lý thành một thứ “khoa học hoang tưởng”? 

(E∞ = 0eV) 
E6 = –0,38eV 
E5 = –0,54eV 
E4 = –0,85eV 
 
E3 = –1,51eV 
 
 
 
E2 = –3,40eV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1 = –13,6eV 

Hình 5. Sơ ñồ phân bổ mức năng lượng của ñiện tử trong nguyên tử hyñrogen  


