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Lêi nãi ®Çu
TCVN 7870-5 : 2007 thay thÕ cho TCVN 6398-4 : 1999 (ISO 31-4 : 1992);
TCVN 7870-5 : 2007 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 80000-5 : 2007;
TCVN 7870-5 : 2007 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 12 §¹i l−îng vµ
®¬n vÞ ®o l−êng biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò
nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè.

4

TCVN 7870-5 : 2007

Lêi giíi thiÖu
0.0 Giíi thiÖu chung
TCVN 7870-5 : 2007 do Ban Kü thuËt Tiªu chuÈn vÒ §¹i l−îng vµ §¬n vÞ ®o l−êng TCVN/TC12 biªn
so¹n. Môc tiªu cña Ban Kü thuËt TCVN/TC12 lµ tiªu chuÈn hãa ®¬n vÞ vµ ký hiÖu cho c¸c ®¹i l−îng vµ
®¬n vÞ (kÓ c¶ ký hiÖu to¸n häc) dïng trong lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, hÖ sè chuyÓn ®æi tiªu
chuÈn gi÷a c¸c ®¬n vÞ; ®−a ra ®Þnh nghÜa cña c¸c ®¹i l−îng vµ ®¬n vÞ khi cÇn thiÕt.
Bé TCVN 7870, chÊp nhËn bé tiªu chuÈn ISO 80000, gåm c¸c phÇn d−íi ®©y cã tªn chung “§¹i l−îng
vµ ®¬n vÞ”:
−

TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 80000−3 : 2006), PhÇn 3: Kh«ng gian vµ thêi gian

−

TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 80000−4 : 2006), PhÇn 4: C¬ häc

−

TCVN 7870-5 : 2007 (ISO 80000−5 : 2007), PhÇn 5: NhiÖt ®éng lùc häc

−

TCVN 7870-8 : 2007 (ISO 80000−8 : 2007), PhÇn 8: ¢m häc

Bé tiªu chuÈn ISO 80000 cßn cã c¸c phÇn d−íi ®©y cã tªn chung “Quantities and units”:
−

Part 1: General

−

Part 2: Mathematical signs and symbols for use in the natural sciences and technology

−

Part 7: Light

−

Part 9: Physical chemistry and molecular physics

−

Part 10: Atomic and nuclear physics

−

Part 11: Characteristic numbers

−

Part 12: Solid state physics

Bé tiªu chuÈn IEC 80000 gåm c¸c phÇn d−íi ®©y cã tªn chung Quantities and units”:
−

Part 6: Electromagnetism

−

Part 13: Information science and technology

−

Part 14: Telebiometrics related to human physiology

0.1 C¸ch s¾p xÕp c¸c b¶ng
B¶ng c¸c ®¹i l−îng vµ ®¬n vÞ trong tiªu chuÈn nµy ®−îc s¾p xÕp ®Ó c¸c ®¹i l−îng n»m ë trang bªn tr¸i
vµ c¸c ®¬n vÞ t−¬ng øng n»m ë trang bªn ph¶i.
TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ n»m gi÷a hai v¹ch liÒn ë trang bªn ph¶i thuéc vÒ c¸c ®¹i l−îng n»m gi÷a hai v¹ch liÒn
t−¬ng øng ë trang bªn tr¸i.
Trong tr−êng hîp viÖc ®¸nh sè môc thay ®æi so víi phiªn b¶n cò cña TCVN 6398 (ISO 31), th× con sè
trong phiªn b¶n cò ®−îc cho trong ngoÆc ®¬n ë trang bªn tr¸i, phÝa d−íi con sè míi cña ®¹i l−îng ®ã;
dÊu g¹ch ngang chØ ra r»ng môc ®ã kh«ng cã trong phiªn b¶n cò.
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0.2

B¶ng ®¹i l−îng

Tªn c¸c ®¹i l−îng quan träng nhÊt thuéc lÜnh vùc cña tiªu chuÈn nµy ®−îc ®−a ra cïng víi ký hiÖu cña
chóng, vµ trong phÇn lín c¸c tr−êng hîp c¶ ®Þnh nghÜa cña chóng. C¸c tªn gäi vµ ký hiÖu nµy lµ
khuyÕn nghÞ. Nh÷ng ®Þnh nghÜa nµy ®−îc ®−a ra chñ yÕu ®Ó nhËn biÕt c¸c ®¹i l−îng trong HÖ ®¹i l−îng
quèc tÕ (ISQ), liÖt kª ë trang bªn tr¸i cña b¶ng; kh«ng nhÊt thiÕt lµ ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ.
§Æc tr−ng v« h−íng, vÐct¬ hay tenx¬ cña mét sè ®¹i l−îng ®−îc ®−a ra, ®Æc biÖt khi cÇn cho ®Þnh nghÜa.
Trong phÇn lín c¸c tr−êng hîp, chØ mét tªn vµ mét ký hiÖu ®−îc ®−a ra cho mét ®¹i l−îng; nÕu hai hay
nhiÒu tªn hoÆc hai hay nhiÒu ký hiÖu ®−îc ®−a ra cho cïng mét ®¹i l−îng vµ kh«ng cã sù ph©n biÖt ®Æc
biÖt nµo th× chóng b×nh ®¼ng nh− nhau. NÕu tån t¹i hai lo¹i ch÷ nghiªng (vÝ dô ϑ vµ θ; ϕ vµ φ; a vµ a; g
vµ g) th× chØ mét trong hai ®−îc ®−a ra. §iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ lo¹i ch÷ kia kh«ng ®−îc chÊp nhËn.
Nãi chung khuyÕn nghÞ r»ng c¸c ký hiÖu nh− vËy kh«ng ®−îc cho nh÷ng nghÜa kh¸c nhau. Ký hiÖu
trong ngoÆc ®¬n lµ ký hiÖu dù tr÷ ®Ó sö dông trong bèi c¶nh cô thÓ khi ký hiÖu chÝnh ®−îc dïng víi
nghÜa kh¸c.

0.3 B¶ng ®¬n vÞ
0.3.1 Tæng qu¸t
Tªn ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l−îng t−¬ng øng ®−îc ®−a ra cïng víi ký hiÖu quèc tÕ vµ ®Þnh nghÜa. C¸c tªn
®¬n vÞ nµy phô thuéc vµo ng«n ng÷ nh−ng ký hiÖu lµ ký hiÖu quèc tÕ vµ nh− nhau ë mäi ng«n ng÷. VÒ
c¸c th«ng tin thªm, xem s¸ch giíi thiÖu vÒ SI (xuÊt b¶n lÇn thø 8, 2006) cña ViÖn c©n ®o quèc tÕ
(BIPM) vµ ISO 80000-11).
C¸c ®¬n vÞ ®−îc s¾p xÕp nh− sau:
a) Tr−íc tiªn lµ ®¬n vÞ SI. C¸c ®¬n vÞ SI ®· ®−îc th«ng qua ë Héi nghÞ c©n ®o toµn thÓ (CGPM). §¬n vÞ
SI cïng béi vµ −íc thËp ph©n cña chóng ®−îc khuyÕn nghÞ sö dông; béi vµ −íc thËp ph©n ®−îc h×nh
thµnh tõ c¸c tiÒn tè SI còng ®−îc khuyÕn nghÞ mÆc dï kh«ng ®−îc nh¾c ®Õn.
b) Mét sè ®¬n vÞ kh«ng thuéc SI, lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®−îc Uû ban quèc tÕ vÒ c©n vµ ®o (CIPM) hoÆc Tæ
chøc quèc tÕ vÒ ®o l−êng ph¸p quyÒn (OIML) hoÆc ISO vµ IEC chÊp nhËn ®Ó sö dông cïng víi SI.
Nh÷ng ®¬n vÞ nµy ®−îc ph©n c¸ch víi c¸c ®¬n vÞ SI vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng ®−êng kÎ ®øt nÐt.
c)

C¸c ®¬n vÞ kh«ng thuéc SI ®−îc CIPM chÊp nhËn ®Ó dïng víi ®¬n vÞ SI th× ®−îc in nhá (nhá h¬n

khæ ch÷ th−êng) ë cét “C¸c hÖ sè chuyÓn ®æi vµ chó thÝch”.
d) C¸c ®¬n vÞ kh«ng thuéc SI kh«ng ®−îc khuyÕn nghÞ dïng cïng víi ®¬n vÞ SI chØ ®−îc ®−a ra ë phô
lôc trong mét sè phÇn cña bé tiªu chuÈn nµy. C¸c phô lôc nµy chØ lµ tham kh¶o, kh«ng ph¶i lµ bé phËn
cña tiªu chuÈn. Chóng ®−îc s¾p xÕp vµo hai nhãm:
1)
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1) tªn riªng cña c¸c ®¬n vÞ trong hÖ CGS;
2) c¸c ®¬n vÞ dùa trªn foot, pound, gi©y vµ mét sè ®¬n vÞ liªn quan kh¸c.
e) C¸c ®¬n vÞ kh«ng thuéc SI kh¸c ®−îc ®−a ra ®Ó tham kh¶o, ®Æc biÖt vÒ hÖ sè chuyÓn ®æi, ®−îc cho
trong phô lôc tham kh¶o kh¸c ë mét sè phÇn cña bé tiªu chuÈn nµy.
0.3.2 Chó thÝch vÒ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l−îng cã thø nguyªn mét hay ®¹i l−îng kh«ng thø nguyªn
§¬n vÞ cña ®¹i l−îng cã thø nguyªn mét, cßn gäi lµ ®¹i l−îng kh«ng thø nguyªn, lµ sè mét (1). Khi biÓu
thÞ gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng nµy th× ®¬n vÞ 1 th−êng kh«ng ®−îc viÕt ra mét c¸ch t−êng minh.
VÝ dô 1:

ChØ sè khóc x¹

n = 1,53 x 1 = 1,53

Kh«ng ®−îc dïng c¸c tiÒn tè ®Ó t¹o ra béi hoÆc −íc cña ®¬n vÞ nµy. Cã thÓ dïng luü thõa cña 10 ®Ó
thay cho c¸c tiÒn tè.
VÝ dô 2:

Sè Reynon

Re = 1,32 x 103

V× gãc ph¼ng th−êng ®−îc thÓ hiÖn b»ng tû sè gi÷a hai ®é dµi, cßn gãc khèi ®−îc thÓ hiÖn b»ng tû sè
gi÷a hai diÖn tÝch, nªn n¨m 1995 CGPM ®· qui ®Þnh lµ trong HÖ ®¬n vÞ quèc tÕ, radian, ký hiÖu lµ rad,
vµ steradian, ký hiÖu lµ sr, lµ c¸c ®¬n vÞ dÉn xuÊt kh«ng thø nguyªn. §iÒu nµy ngô ý r»ng c¸c ®¹i l−îng
gãc ph¼ng vµ gãc khèi ®−îc coi lµ ®¹i l−îng dÉn xuÊt cã thø nguyªn mét. Do ®ã, c¸c ®¬n vÞ radian vµ
steradian b»ng mét (1); chóng còng cã thÓ ®−îc bá qua hoÆc cã thÓ dïng trong biÓu thøc cña c¸c ®¬n
vÞ dÉn xuÊt ®Ó dÔ dµng ph©n biÖt gi÷a c¸c ®¹i l−îng cã b¶n chÊt kh¸c nhau nh−ng cã cïng thø nguyªn.

0.4 C«ng bè vÒ sè trong bé tiªu chuÈn nµy
Ký hiÖu = ®−îc dïng ®Ó biÓu thÞ “chÝnh x¸c b»ng”, ký hiÖu ≈ ®−îc dïng ®Ó biÓu thÞ “gÇn b»ng”, cßn ký
hiÖu := ®−îc dïng ®Ó biÓu thÞ “theo ®Þnh nghÜa lµ b»ng”.
TrÞ sè cña c¸c ®¹i l−îng vËt lý ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm lu«n cã ®é kh«ng ®¶m b¶o ®o kÌm
theo. CÇn ph¶i chØ râ ®é kh«ng ®¶m b¶o nµy. Trong bé tiªu chuÈn nµy, ®é lín cña ®é kh«ng ®¶m b¶o
®−îc tr×nh bµy nh− trong vÝ dô d−íi ®©y.
VÝ dô: l = 2,347 82(32) m
Trong vÝ dô nµy, l = a(b) m, trÞ sè cña ®é kh«ng ®¶m b¶o b chØ ra trong ngoÆc ®¬n ®−îc thõa nhËn ®Ó ¸p
dông cho c¸c con sè cuèi cïng (vµ Ýt quan träng nhÊt) cña trÞ sè a cña chiÒu dµi l. ViÖc ghi ký hiÖu nµy
®−îc dïng khi b ®¹i diÖn cho ®é kh«ng ®¶m b¶o chuÈn (®é lÖch chuÈn −íc tÝnh) trong c¸c sè cuèi cña
a. VÝ dô b»ng sè trªn ®©y cã thÓ gi¶i thÝch víi nghÜa lµ −íc l−îng tèt nhÊt trÞ sè cña chiÒu dµi l (khi l
®−îc tÝnh b»ng mÐt) lµ 2,347 82 vµ gi¸ trÞ ch−a biÕt cña l n»m gi÷a (2,347 82 – 0,000 32) m vµ (2,347
82 + 0,000 32) m víi x¸c suÊt x¸c ®Þnh b»ng ®é kh«ng ®¶m b¶o chuÈn 0,000 32 m vµ ph©n bè x¸c suÊt
chuÈn cña c¸c gi¸ trÞ l.
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tcvn 7870-5 : 2007
XuÊt b¶n lÇn 1

§¹i l−îng vµ ®¬n vÞ –
PhÇn 5: NhiÖt ®éng lùc häc
Quantities and units –
Part 5: Thermodynamics

1 Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh tªn, ký hiÖu vµ ®Þnh nghÜa cña c¸c ®¹i l−îng vµ ®¬n vÞ nhiÖt ®éng lùc häc. C¸c
hÖ sè chuyÓn ®æi còng ®−îc ®−a ra ë nh÷ng chç thÝch hîp.

2 Tµi liÖu viÖn dÉn
C¸c tµi liÖu viÖn dÉn d−íi ®©y rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu ghi n¨m
c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu kh«ng ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông b¶n míi
nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi.
TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 80000-3 : 2006), §¹i l−îng vµ ®¬n vÞ – PhÇn 3: Kh«ng gian vµ thêi gian 2)
TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 80000-4 : 2006), §¹i l−îng vµ ®¬n vÞ – PhÇn 4: C¬ häc 3)
TCVN 6398-0 : 1999 (ISO 31-0 : 1992), §¹i l−îng vµ ®¬n vÞ – PhÇn 0: Nguyªn t¾c chung 4)
TCVN 6398-8 : 1999 (ISO 31-8 : 1992), §¹i l−îng vµ ®¬n vÞ – PhÇn 8: Hãa lý vµ vËt lý ph©n tö 5)

3 Tªn, ký hiÖu vµ ®Þnh nghÜa
Tªn, ký hiÖu vµ ®Þnh nghÜa cña c¸c ®¹i l−îng vµ ®¬n vÞ nhiÖt ®éng lùc häc ®−îc tr×nh bµy trong c¸c
trang sau.

2)

Thay thÕ cho TCVN 6398-1 : 1999 (ISO 31-1 : 1992) vµ TCVN 6398-2 : 1999 (ISO 31-2 : 1992).
Thay thÕ cho TCVN 6398-3 : 1999 (ISO 31-3 : 1992).
4)
SÏ ®−îc thay b»ng ISO 80000-1.
5)
SÏ ®−îc thay b»ng ISO 80000-9.
3)
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nhiÖt ®éng lùc häc
Sè môc
5-1
(4-1)

Tªn

§¹i l−îng
Ký hiÖu

nhiÖt ®é nhiÖt ®éng T , (Θ)

§Þnh nghÜa

Chó thÝch

mét trong c¸c ®¹i l−îng c¬ b¶n NhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc lµ ®¹i
thuéc HÖ ®¹i l−îng quèc tÕ, ISQ, l−îng ®−îc ®o b»ng nhiÖt kÕ

lùc

mµ HÖ ®¬n vÞ quèc tÕ, SI, dùa chuÈn ®Çu, vÝ dô nh− nhiÖt kÕ
vµo

khÝ ®¼ng tÝch, nhiệt kÕ ©m hoÆc
nhiÖt kÕ bøc x¹ toµn phÇn.

5-2
(4-2)

nhiÖt ®é
Celsius

t, ϑ

t=T−T

NhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc T0 thÊp

trong ®ã T lµ nhiÖt ®é

h¬n nhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc t¹i

nhiÖt ®éng lùc (môc 5-1) vµ

®iÓm ba cña n−íc chÝnh x¸c lµ

T := 273,15 K

0,01 K.

0
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nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc
5-1.a

5-2.a

Tªn
kenvin

®é Celsius

Ký hiÖu
K

o

C

§Þnh nghÜa

HÖ sè chuyÓn ®æi vµ chó thÝch

®¬n vÞ nhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc lµ
§¬n vÞ cña kho¶ng hoÆc hiÖu
1/273,16 nhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc
nhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc vµ nhiÖt
t¹i ®iÓm ba cña n−íc
®é Celsius lµ nh− nhau. C¸c
kho¶ng hoÆc hiÖu nh− thÕ cã thÓ
®−îc biÓu thÞ theo kenvin, ký
hiÖu lµ K hoÆc ®é Celsius, oC.

tªn riªng cña kenvin dïng ®Ó thÓ
hiÖn c¸c gi¸ trÞ cña nhiÖt ®é
Celsius
1 oC := 1 K

CÇn chó ý lµ tr−íc ký hiÖu oC
cho ®é Celsius ph¶i cã mét
kho¶ng c¸ch (xem TCVN 6398-0
: 1998 (ISO 31-0), 3.4).
Thang nhiÖt ®é quèc tÕ 1990
§Ó ®¸p øng c¸c phÐp ®o trong
thùc tiÔn, n¨m 1989 CIPM ®·
th«ng qua Thang nhiÖt ®é quèc
tÕ 1990, ITS-90.
C¸c ®¹i l−îng t−¬ng øng víi
nhiÖt ®é nhiÖt ®éng lùc vµ nhiÖt
®é Celsius x¸c ®Þnh theo thang
nµy ®−îc biÓu thÞ t−¬ng øng bëi
T90 vµ t90 (thay thÕ cho T68 vµ t68
x¸c ®Þnh bëi Thang nhiÖt ®é thùc
tÕ quèc tÕ 1968 (IPTS-68), trong
®ã:

t90 = T90 – T0
§¬n vÞ cña T90 vµ t90 t−¬ng øng lµ
kenvin (K) vµ ®é Celsius (oC).
§Ó biÕt chi tiÕt h¬n xem Thang
nhiÖt ®é quèc tÕ 1990 (ITS-90),
Metrologia, 27 (1990), No.1.
§Þnh nghÜa vÒ kenvin ®Ò cËp
®Õn n−íc cã thµnh phÇn ®ång vÞ
®−îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c b»ng tû
lÖ l−îng-chÊt sau:
2

0,000 155 76 mol H trªn mol
17
1
H; 0,000 379 9 mol O trªn
16

mol O; vµ
18

0,002 005 2 mol O trªn
16

mol O.
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nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc
5-3.1
(4-3.1)

Tªn
hệ số nở dài

§¹i l−îng

Ký hiÖu

αl

§Þnh nghÜa

1 dl
l dT
trong ñó l là chiều dài

αl =

Chó thÝch
Có thể bỏ chỉ số trong các ký
hiệu ở các mục từ 5-3.3 ñến 55.2 trong trường hợp không sợ
bị nhầm lẫn.

(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-1.1) và T là nhiệt
ñộ nhiệt ñộng lực (mục 5-1)
5-3.2
(4-3.2)

hệ số nở thể tích

1 dV
V dT
trong ñó V là thể tích

α V , α , γ αV =

(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-4) và T là nhiệt ñộ
nhiệt ñộng lực (mục 5-1)
5-3.3
(4-3.3)

hệ số áp suất
tương ñối

αp

1  ∂p 


p  ∂T V
trong ñó p là áp suất

αp =

(TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 800004:2006), mục 4-15.1), T là nhiệt
ñộ nhiệt ñộng lực (mục 5-1) và V
là thể tích
(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-4)
5-4
(4-4)

hệ số áp suất

β

 ∂p 
β = 
 ∂T  V
trong ñó p là áp suất
(TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 800004:2006), mục 4-15.1), T là nhiệt
ñộ nhiệt ñộng lực (mục 5-1) và V
là thể tích (TCVN 7870-3 : 2007
(ISO 80000-3:2006), mục 3-4)

5-5.1
(4-5-1)

ñộ nén ñẳng nhiệt

κT

κT =

1  ∂V

V  ∂p



T

T là nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực
(mục 5-1).

trong ñó V là thể tích
(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-4), p là áp suất
(TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 800004:2006), mục 4-15.1)
5-5.2
(4-5.2)

ñộ nén ñẳng
entropy

κS

κS =

1  ∂V

V  ∂p



S

trong ñó V là thể tích
(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-4), p là áp suất
(TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 800004:2006), mục 4-15.1)
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S là entropy (mục 5-18).

TCVN 7870-5 : 2007
nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch

K–1

5-3.a

kenvin mũ trừ một

5-4.a

pascan trên kenvin Pa/K

Về ñơn vị pascan, xem
TCVN 7870-4 (ISO 80000-4:2006),
mục 4-15.a.

5-5.a

pascan mũ trừ một Pa–1
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TCVN 7870-5 : 2007
nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc
5-6
(4-6)

Tªn
nhiệt, nhiệt lượng

§¹i l−îng

Ký hiÖu

Q

§Þnh nghÜa

Chó thÝch

chênh lệch giữa sự tăng năng
lượng toàn phần (mục 5-20.1) của
một hệ vật lý và công thực hiện
trong hệ, với ñiều kiện là lượng chất
trong hệ không thay ñổi

Nhiệt lượng truyền trong quá
trình chuyển pha ñẳng nhiệt cần
ñược biểu thị như sự biến ñổi
của hàm nhiệt ñộng lực tương
ứng, ví dụ T · ∆S, trong ñó T là
nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực (mục 51) và S là entropy (5-18), hoặc
∆H , trong ñó H là entanpy
(mục 5-20.3).
Chó thÝch: Nguồn cấp nhiệt có
thể ứng với sự tăng nhiệt ñộ nhiệt
ñộng lực hoặc hiệu ứng khác như
ñổi pha hoặc quá trình hóa học.

5-7

thông lượng nhiệt

Φ

tốc ñộ nhiệt (mục 5-6) truyền qua
một mặt ñã cho

thông lượng nhiệt
bề mặt, mật ñộ
thông lượng
nhiệt

q, ϕ

q = Φ/A

(4-7)
5-8
(4-8)

trong ñó Φ là thông lượng nhiệt
(mục 5-7) và A là diện tích
(TCVN 7870-3:2007 (ISO 800003:2006), mục 3-3)

5-9

ñộ dẫn nhiệt

λ, ( κ )

thông lượng nhiệt bề mặt (mục 5-8)
chia cho gradient nhiệt ñộ (mục 5-1)

hệ số truyền nhiệt

K , ( k)

thông lượng nhiệt bề mặt (mục 5-8) Trong công nghệ xây dựng, hệ
chia cho chênh lệch nhiệt ñộ nhiệt số truyền nhiệt thường ñược gọi
ñộng lực (mục 5-1)
là ñộ truyền nhiệt, ký hiệu là U .

hệ số truyền nhiệt
bề mặt

h, (α)

q = h(Ts − Tr )

(4-9)
5-10.1
(4-10.1)

5-10.2
(4-10.2)
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trong ñó q là thông lượng nhiệt bề
mặt (mục 5-8), Ts là nhiệt ñộ nhiệt
ñộng lực (mục 5-1) của bề mặt và Tr
là nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực gốc của
môi trường bao quanh

TCVN 7870-5 : 2007
nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

5-6.a

Jun

J

5-7.a

oat

W

5-8.a

oat trên mét vuông W/m2

5-9.a

oat trên mét kenvin W/(m · K)

5-10.a

oat trên mét vuông
kenvin

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch
Về ñơn vị jun, xem TCVN 7870-4 :
2007 (ISO 80000-4:2006), mục 427.a.

W
m2 ⋅ K

15

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc

Tªn

§¹i l−îng

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa

Chó thÝch

5-11
(4-11)

ñộ cách nhiệt, hệ
số cách nhiệt

M

5-12
(4-12)

nhiệt trở

R

hiệu nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực
(mục 5-1) chia cho thông lượng
nhiệt (mục 5-7)

Xem chú thích cho 5-11.

5-13
(4-13)

nhiệt dẫn

G , (H )

G = 1/R
trong ñó R là nhiệt trở (mục 5-12)

Xem chú thích cho 5-11.

5-14
(4-14)

ñộ khuếch tán
nhiệt

M = 1/K
trong ñó K là hệ số truyền nhiệt
(mục 5-10.1)

α

α=

Trong công nghệ xây dựng ñại
lượng này thường ñược gọi là
nhiệt trở, ký hiệu là R.

ðại lượng này còn ñược gọi là
hệ số truyền nhiệt.

λ
ρc p

trong ñó λ là ñộ dẫn nhiệt
(mục 5-9), ρ là khối lượng riêng
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006, mục 4-2)), và cp là nhiệt
dung riêng ñẳng áp (mục 5-16.2)
5-15
(4-15)

nhiệt dung

C

khi nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực của hệ
tăng một lượng dT do hệ nhận
thêm một lượng nhiệt nhỏ dQ,

C = dQ/dT
trong ñó Q là nhiệt lượng (mục
5-6) và T là nhiệt ñộ nhiệt ñộng
lực (mục 5-1)
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Không thể ñịnh nghĩa ñầy ñủ
ñại lượng này trừ khi dạng biến
ñổi ñược quy ñịnh.

TCVN 7870-5 : 2007
nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

5-11.a

mét vuông kenvin
trên oat

m2· K/W

5-12.a

kenvin trên oat

K/W

5-13.a

oat trên kenvin

W/K

5-14.a

mét vuông trên
giây

m2/s

5-15.a

jun trên kenvin

J/K

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch

17

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc
5-16.1

Tªn
nhiệt dung riêng

§¹i l−îng

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa
nhiệt dung (mục 5-15) chia cho
khối lượng

c

(4-16.1)

(TCVN 7870-4 : 2007 (ISO 800004:2006), mục 4-1)
5-16.2
(4-16.2)

5-16.3
(4-16.3)

5-16.4
(4-16.4)

5-17.1

nhiệt dung riêng
ñẳng áp

Chó thÝch
ðối với các ñại lượng mol
tương ứng, xem TCVN 63988 : 1999 (ISO 31-8:1992).

cp

nhiệt dung riêng
ñẳng tích

cV

nhiệt dung riêng
bão hòa

csat

tỷ số nhiệt dung riêng γ

(4-17.1)

γ = cp /cV
trong ñó cp là nhiệt dung riêng ñẳng áp
(mục 5-16.2) và cV là nhiệt dung riêng
ñẳng tích (m5-16.3)

5-17.2
(4-17.2)

số mũ ñẳng entropy

κ

κ =−

V  ∂p 


p  ∂V  S

trong ñó V là thể tích
(TCVN 7870-3 : 2007 (ISO 800003:2006), mục 3-4), p là áp suất (TCVN
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006), mục
4-15.1), và S là entropy (mục 5-18)
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Với khí lý tưởng,

κ bằng γ.

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

5-16.a

jun trên kilôgam
kenvin

J/(kg · K)

5-17.a

một

1

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.
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TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc

Tªn

§¹i l−îng

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa

5-18
(4-18)

entropy

S

khi hệ có nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực
(mục 5-1) là T nhận thêm một lượng
nhỏ nhiệt (mục 5.6) dQ, entropy của
hệ tăng dQ/T , với ñiều kiện quá
trình biến ñổi của hệ là thuận nghịch

5-19
(4-19)

entropy riêng

s

s = S/m

5-20.1
(4-20.1)

năng lượng

5-20.2
(4-20.2)

nội năng, năng
U
lượng nhiệt ñộng
lực

trong ñó S là entropy (mục 5-18)
và m là khối lượng
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-1)

E

ñại lượng ñặc trưng cho khả năng
thực hiện công của hệ
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-27.1)

Chó thÝch

ðối với các ñại lượng mol
tương ứng, xem TCVN
6398-8:1999 (ISO 318:1992).

Các dạng năng lượng khác
nhau chuyển ñổi từ dạng
này sang dạng khác, toàn
bộ hoặc một phần.

ñối với hệ nhiệt ñộng lực kín,

∆U = Q + W
trong ñó Q là nhiệt lượng hệ nhận
ñược (mục 5-6) và W là công
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-27.1) thực hiện trên
hệ với ñiều kiện là không xảy ra phản
ứng hóa học nào

5-20.3
(4-20.3)

entanpy

H

H = U + pV
trong ñó U là nội năng (mục 5-20.2),
p là áp suất (TCVN 7870-4:2007 (ISO
80000-4:2006), mục 4-15.1), và V là
thể tích (TCVN 7870-3:2007 (ISO
80000-3:2006), mục 3-4)

5-20.4
(4-20.4)

năng lượng
Helmholtz,
hàm Helmholtz

5-20.5
(4-20.5)

năng lượng Gibbs, G
hàm Gibbs

20

A, F

A = U − TS
Còn ñược gọi là năng lượng
trong ñó U là nội năng (mục 5-20.2), tự do Helmholtz riêng.
T là nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực (mục 51), và S là entropy (mục 5-18)
G = H − TS
trong ñó H là entanpy (mục 5-20.3), Còn ñược gọi là năng lượng
T là nhiệt ñộ nhiệt ñộng lực (mục 5- tự do Gibbs riêng.
1), và S là entropy (mục 5-18)

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

5-18.a

jun trên kenvin

J/K

5-19.a

jun trên kilôgam
kenvin

J/(kg · K)

5-20.a

jun

J

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch
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TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc

Tªn

§¹i l−îng

Ký hiÖu

5-21.1
(4-21.1)

năng lượng riêng

5-21.2
(4-21.2)

nội năng riêng,
u
năng lượng nhiệt
ñộng lực riêng

5-21.3
(4-21.3)

entanpy riêng

5-21.4
(4-21.4)

năng lượng
a, f
Helmholtz riêng,
hàm Helmholtz
riêng

e

§Þnh nghÜa

e = E/m
trong ñó E là năng lượng (mục 520.1) và m là khối lượng
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-1)

h

u = U/m
trong ñó U là năng lượng nhiệt
ñộng lực (mục 5-20.2) và m là khối
lượng (TCVN 7870-4:2007 (ISO
80000-4:2006), mục 4-1)

h = H/m
trong ñó H là entanpy (mục
5-20.3) và m là khối lượng (TCVN
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006),
mục 4-1)

5-21.5
(4-21.5)

năng lượng Gibbs g
riêng, hàm Gibbs
riêng

5-22
(4-22)

hàm Massieu

J

a = A/m

hàm Planck

Y

g = G/m
trong ñó G là năng lượng Gibbs
(mục 5-20.5) và m là khối lượng
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-1)

J = −A/T
trong ñó A là năng lượng Helmholtz
(mục 5-20.4) và T là nhiệt ñộ nhiệt

Y = −G/T
trong ñó G là năng lượng Gibbs
(mục 5-20.5) và T là nhiệt ñộ nhiệt
ñộng lực (mục 5-1)
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Còn ñược gọi là năng lượng tự
do Helmholtz riêng.

trong ñó A là năng lượng Helmholtz
(mục 5-20.4) và m là khối lượng
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-1)

ñộng lực (mục 5-1)

5-23
(4-23)

Chó thÝch

Còn ñược gọi là năng lượng
tự do Gibbs riêng.

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

5-21.a

jun trên kilôgam

J/K

5-22.a

jun trên kenvin

J/K

5-23.a

jun trên kenvin

J/K

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch
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TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)
Sè môc
5-24
(—)

Tªn

§¹i l−îng

Ký hiÖu

nồng ñộ khối lượng ω
của nước

§Þnh nghÜa

ω = m/V
trong ñó m là khối lượng (TCVN
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006),
mục 4-1) của nước, không xét ñến
dạng kết tụ, và V là thể tích (TCVN
7870-3:2007 (ISO 80000-3:2006),
mục 3-4)

5-25
(—)

nồng ñộ khối lượng υ
của hơi nước

υ = m/V
trong ñó m là khối lượng (TCVN
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006),
mục 4-1) của hơi nước, V là thể
tích khí tổng (TCVN 7870-3:2007
(ISO 80000-3:2006), mục 3-4)

5-26
(—)

tỷ số khối lượng
của nước với
chất khô

u

u = m/md
trong ñó m là khối lượng (TCVN
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006),
mục 4-1) của nước và md là khối
lượng của chất khô

5-27
(—)

tỷ số khối lượng
x
của hơi nước với
khí khô

5-28
(—)

tỷ phần khối lượng
của nước

ωH

Chó thÝch
Nồng ñộ khối lượng của nước
khi bão hòa ñược ký hiệu là
ω sat .

Nồng ñộ khối lượng của hơi
nước khi bão hòa ñược ký hiệu
là υ sat .

Tỷ số khối lượng của nước với
chất khô khi bão hòa ñược ký
hiệu là usat .

x = m/md

Tỷ số khối lượng của hơi nước
trong ñó m là khối lượng (TCVN với khí khô khi bão hòa ñược ký
7870-4:2007 (ISO 80000-4:2006), hiệu là xsat .
mục 4-1) của hơi nước và md là
khối lượng của khí khô

2

O

ωH O =
2

u
1+ u

trong ñó u là tỷ số khối lượng của
nước với chất khô (mục 5-26)
5-29
(—)

tỷ phần khối lượng
của chất khô

ωd

5-30
(—)

áp suất riêng phần
tương ñối, ñộ
ẩm tương ñối

ϕ

24

ωd

= 1 − ωH2 O

trong ñó ω H2 O là tỷ phần khối
lượng của nước (mục 5-28)

ϕ = p/psat
trong ñó p là áp suất riêng phần
(TCVN 7870-4:2007 (ISO 800004:2006), mục 4-15.1) của hơi và
psat là áp suất riêng của hơi khi bão
hòa (ở cùng nhiệt ñộ)

Áp suất riêng phần tương ñối
thường ñược gọi là RH và tính
bằng phần trăm.

TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (tiếp theo)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch

5-24.a

kilôgam trên mét
khối

kg/m3

5-25.a

kilôgam trên mét
khối

kg/m3

5-26.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-27.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-28.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-29.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-30.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.
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TCVN 7870-5 : 2007

nhiÖt ®éng lùc häc (kÕt thóc)
Sè môc
5-31
(—)

5-32
(—)

5-33
(—)

26

Tªn

§¹i l−îng

Ký hiÖu

nồng ñộ khối lượng ϕ
tương ñối của hơi

§Þnh nghÜa

ϕ = υ / υ sat
trong ñó υ là nồng ñộ khối lượng của
hơi nước (mục 5-25) và υ sat nồng ñộ
khối lượng của hơi nước khi bão hòa
(ở cùng nhiệt ñộ)

tỷ số khối lượng
ψ
tương ñối của hơi

nhiệt ñộ ñiểm sương Td

Chó thÝch
Trong các trường hợp bình
thường, có thể xem áp suất riêng
tương ñối (mục 5-30) là bằng nồng
ñộ khối lượng tương ñối của hơi.

ψ = x/xsat
trong ñó x là tỷ số khối lượng của hơi
nước với khí khô (mục 5-27) và xsat là
tỷ số khối lượng của hơi nước với khí
khô khi bão hòa (ở cùng nhiệt ñộ)

nhiệt ñộ tại ñó hơi trong không khí ñạt
tới bão hòa

Nhiệt ñộ Celsius tương ứng ñược
ký hiệu là td. ðại lượng này còn
ñược gọi là ñiểm sương.
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nhiÖt ®éng lùc häc (kÕt thóc)

ðƠN VỊ
Sè môc

Tªn

Ký hiÖu

§Þnh nghÜa

Hệ số chuyển ñổi và chó thÝch

5-31.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-32.a

một

1

Xem lời giới thiệu, 0.3.2.

5-33.a

kenvin

K

ðơn vị của nhiệt ñộ Celsius tương
ứng là ñộ Celsius, ký hiệu là ◦ C.
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Phô lôc A
(tham kh¶o)

C¸c ®¬n vÞ dùa trªn foot, pound, gi©y vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c

Kh«ng nªn sö dông c¸c ®¬n vÞ nµy.
Sè môc
cña ®¹i

§¹i l−îng

l−îng
5-1

Sè môc

Tªn ®¬n vÞ vµ

cña

ký hiÖu

HÖ sè chuyÓn ®æi vµ chó thÝch

®¬n vÞ
nhiÖt ®é nhiÖt
®éng lùc:

5-1.A.a

®é Rankine:
R

o

T

1 oR :=

5
9

K

CÇn ®Ó mét ký tù trèng tr−íc ký hiÖu oR
cña ®é Rankine.

−

nhiÖt ®é
Fahrenheit:

5-2.A.a

tF

®é
Fahrenheit:
o
F

tF
o

F

:=

9 t
5

o

C

+ 32 =

9T
5K

− 459,67

§¬n vÞ ®é Fahrenheit vµ ®é Rankine lµ
nh− nhau.
CÇn ®Ó mét ký tù trèng tr−íc ký hiÖu oF cña
®é Fahrenheit.

5-6

nhiÖt,
nhiÖt l−îng

5-6.A.a

®¬n vÞ nhiÖt
Anh:
Btu

1 Btu := 788,169 ft.lbf ≈ 1 055,056 J
Ngoµi ®¬n vÞ nµy cßn mét sè gi¸ trÞ kh¸c
cña “®¬n vÞ nhiÖt Anh” ®· dïng tr−íc ®©y.

5-7

th«ng l−îng nhiÖt

5-7.A.a

®¬n vÞ nhiÖt
Anh trªn giê:
Btu/h

1 Btu/h ≈ 0,293 071 W

5-9

hÖ sè dÉn nhiÖt

5-9.A.a

®¬n vÞ nhiÖt
Anh trªn
gi©y foot ®é
Rankine:
Btu/(s.ft.oR)

1 Btu/(s.ft.oR) ≈ 6 230,64 W/(m.K)
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C¸c ®¬n vÞ dùa trªn foot, pound, gi©y vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c (kÕt thóc)
Sè môc
cña ®¹i

§¹i l−îng

l−îng
5-10

Sè môc

Tªn ®¬n vÞ vµ

cña ®¬n

ký hiÖu

HÖ sè chuyÓn ®æi vµ chó thÝch

vÞ
hÖ sè truyÒn
nhiÖt

5-10.A.a

®¬n vÞ nhiÖt Anh
trªn gi©y foot
b×nh ph−¬ng ®é
Rankine:
Btu/(s . ft2 . oR)

1 Btu/(s . ft2 . oR) ≈ 20 441,7 W/(m2 . K)

5-10.A.b

®¬n vÞ nhiÖt Anh
trªn giê foot
b×nh ph−¬ng ®é
Rankine:
Btu/(h . ft2 . oR)

1 Btu/(h . ft2 . oR) ≈ 5,678 26 W/(m2 . K)

5-14

®é khuyÕch
t¸n nhiÖt

5-14.A.a

foot b×nh ph−¬ng
trªn gi©y:
ft2/s

1 ft2/s = 0,092 903 04 m2/s

5-16.1

nhiÖt dung
riªng

5-16.A.a

®¬n vÞ nhiÖt Anh
trªn pound ®é
Rankine:
Btu/(lb . oR)

1 Btu/(lb . oR) = 4 186,8 J/(kg . K)

5-19

entropy riªng

5-19.A.a

®¬n vÞ nhiÖt Anh
trªn pound ®é
Rankine:
Btu/(lb . oR)

1 Btu/(lb . oR) = 4 186,8 J/(kg . K)

5-21.1

n¨ng l−îng
riªng

5-21.A.a

®¬n vÞ nhiÖt Anh
trªn pound:

1 Btu/lb = 2 326 J/kg

Btu/lb
5-21.2

n¨ng l−îng
nhiÖt ®éng
lùc riªng

5-21.3

entanpy riªng

5-21.4

n¨ng l−îng
Helmholtz
riªng

5-21.5

n¨ng l−îng
Gibbs riªng

29

TCVN 7870-5 : 2007

Phô lôc B
(tham kh¶o)

Nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng thuéc SI ®−a ra ®Ó tham kh¶o, ®Æc biÖt vÒ hÖ sè chuyÓn ®æi

Kh«ng nªn sö dông c¸c ®¬n vÞ nµy.
Sè môc
cña ®¹i

§¹i l−îng

Sè môc

Tªn ®¬n vÞ

cña ®¬n vÞ

vµ ký hiÖu

HÖ sè chuyÓn ®æi vµ chó thÝch

calo ë 15 oC:

1 cal15 lµ nhiÖt l−îng cÇn thiÕt ®Ó lµm nãng mét

l−îng
5-6

nhiÖt,

5-6.B.a

nhiÖt l−îng

cal15

gam n−íc kh«ng cã kh«ng khÝ tõ 14,5 oC ®Õn
15,5 oC d−íi ¸p suÊt kh«ng ®æi lµ 101,325 kPa.
1 cal15 ≈ 4,185 5 (5) J

5-6.B.b

5-6.B.c

calo I.T.:

1 calIT := 4,186 8 J

calIT

1 McalIT := 1,163 kW.h

calo nhiÖt

1 calth := 4,184 J.

hãa:
calth

___________________________
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