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GIỚI THIỆU
Phương trình Navier-Stokes là một trong những phương trình quan trọng nhất của Vật lý.
Dù được biết đến và nghiên cứu từ thế kỉ XIX, nhưng cho đến nay, những hiểu biết của
chúng ta về phương trình này còn quá ít ỏi. Viện Clay đã đưa phương trình này vào danh
sách 7 bài toán thiên niên kỉ cùng giải thưởng 1 triệu đô cho người khám phá ra những bí
mật ẩn chứa đằng sau nó. Vậy phương trình Navier-Stokes là gì, có liên quan thế nào đến
cuộc sống chúng ta, và tại sao lại được các nhà toán học quan tâm như vậy? Bài viết sẽ
điểm vài nét chấm phá xung quanh các vấn đề này.

1. Sự mô phỏng chuyển động của chất lỏng và chất khí
Có bao giờ bạn tự hỏi, các dòng nước chuyển động sau đuôi tàu đang chạy, hay các dòng khói
tỏa ra từ một điếu thuốc đang cháy, liệu chúng có tuân theo một quy luật nào đó hay không? Câu
trả lời là có. Những hiện tượng xảy ra trong các chất lỏng và chất khí1 này tưởng như chẳng liên
quan gì đến nhau, thực tế lại cùng được mô tả bởi phương trình Navier-Stokes. Các hiện tượng
này được gọi chung là dòng chảy rối2 . Dòng chảy rối có thể quan sát thấy ở mọi nơi trong tự
nhiên lẫn trong cuộc sống hằng ngày như từ ống khói nhà máy, các đám mây trôi trên bầu trời,
trận gió xoáy cuốn cát bụi lên cao, lưu lượng khí chuyển qua cách máy bay, sóng vỗ bên mạn
tàu, nước chảy xiết trên sông hay các dòng chảy trên đại dương rộng lớn . . . và hầu hết các dòng
chảy xảy ra trong tự nhiên và trong các ứng dụng kỹ thuật khác (xem một số hình ảnh dưới đây).
Phương trình Navier-Stokes, bởi thế, chính là một sự mô hình hóa bằng các công thức toán học,
một mô phỏng chung cho sự chuyển động hỗn loạn của các dòng chảy rối. Để nắm được các quy
luật của những hiện tượng tự nhiên và kĩ thuật này cũng như vận dụng chúng vào phục vụ cuộc
sống loài người, chẳng hạn để dự báo thời tiết, hay tránh thảm họa thiên nhiên, việc nghiên cứu
phương trình Navier-Stokes là điều vô cùng cần thiết.
1
2

gọi chung là chất lưu.
hay sự rối loạn của dòng chảy, tiếng Anh là turbulence.
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Hình 1: Các dòng chảy rối sau đuôi hoặc bên cạnh mạn tàu.

Hình 2: Một cơn lốc xoáy xảy ra ở bang Manitoba (Canada) vào ngày 22/06/2007, được ghi
nhận là cơn lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử Canada. Ảnh: Wikipedia
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Hình 3: Hình ảnh của một mắt bão. Các dòng chảy rối xung quanh được mô tả bởi phương trình
Navier-Stokes. Ảnh: NASA

Hình 4: Cơn bão supercell, được coi là “quái vật bầu trời”, diễn ra vào tháng 5/2013 ở bang
Montana, Mỹ. Ảnh: Sean R. Heavey
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2. Công thức toán học của phương trình Navier-Stokes
Phương trình Navier-Stokes lần đầu tiên được Claude-Louis Navier3 thiết lập vào năm 1821 cho
các chất lỏng không nén được, và năm 1822, cho các chất lỏng nhớt. Tuy nhiên, Navier đi đến
phương trình này mà chưa hoàn toàn nhận thức rõ tầm quan trọng của các yếu tố xuất hiện trong
phương trình. Cho đến khi George Stokes4 thiết lập lại dựa trên những giả thiết chính xác hơn,
trong một bài báo tựa đề On the theories of the internal friction of fluids in motion, xuất bản
năm 1845.

Hình 5: Claude-Louis Navier và George Stokes.
Về bản chất, phương trình Navier-Stokes chính là một áp dụng trực tiếp của Định luật 2 Newton
F = ma quen thuộc5 . Cụ thể, nó có dạng như sau

trong đó
3

Claude-Louis Navier (10/02/1785 – 21/08/1836), nhà toán học người Pháp.
Sir George Gabriel Stokes (13/08/1819 – 01/02/1903), nhà toán học và vật lý người Anh.
5
Lực tác dụng vào một vật F bằng khối lượng m của vật nhân với gia tốc a của nó.
4
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• ρ

là khối lượng chất lưu trên một đơn vị thể tích (hay mật độ của chất lưu)

• v

là vận tốc của dòng chảy

•

∂v
+ v · ∇v
∂t

biểu thị gia tốc của dòng chảy6

• p

là áp suất, ∇p mô tả ứng suất cắt7

• µ

là hệ số nhớt, đặc trưng cho độ nhớt8 (độ cản trở) của chất lỏng.

Chia hai vế của phương trình cho ρ, và gọi f là tổng các ngoại lực bên ngoài tác dụng lên chất
lưu, ta nhận được dạng thường gặp của phương trình là
∂v
1
= −(v · ∇) · v − ∇p + µ∇2 v + f.
∂t
ρ
Từ đây ta có thể nói, phương trình Navier-Stokes mô tả sự thay đổi vận tốc đối với thời gian dựa
trên 4 đại lượng sau [1].
• Đại lượng đầu tiên là lượng −(v · ∇) · v. Đại lượng này cho biết cách mà divergence tác
động lên vận tốc v. Để dễ hình dung, hãy liên tưởng đến một con sông. Nếu trên dòng
chảy của dòng sông ấy có một chỗ hẹp lại, khi đó tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên ở đó.
Ngược lại, nếu dòng sông có xu hướng mở rộng ra, lượng nước sẽ tăng nhưng tốc độ dòng
chảy sẽ bị giảm lại, xem hình vẽ.

1
• Đại lượng thứ hai là − ∇p. Đại lượng này miêu tả sự sự di chuyển của các phần tử chất
ρ
lưu khi áp suất thay đổi, cụ thể, dòng chảy có xu hướng đi từ nơi có áp suất cao về nơi có
áp suất thấp. Điều này cũng tương tự như một đàn chim đang bay (đóng vai là tập hợp chất
lưu với các phần tử chất lưu là các chú chim) thì bị tấn công bởi một con đại bàng (đóng
D
Một cách rõ hơn, nếu kí hiệu
là đạo hàm hữu hình (hay đạo hàm chất lưu, material derivative), thì ta có
Dt
∂v
Dv
+ v · ∇v =
, đây chính là gia tốc của dòng chảy (theo đúng định nghĩa, gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo
∂t
Dt
thời gian).
7
shear stress
8
viscosity
6
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vai là áp suất ρ). Những chú chim sẽ có xu hướng bay tản ra xa con chim đại bàng kia (ra
khỏi nơi có áp suất cao). Nếu mật độ đàn chim càng cao (các chú chim bay gần nhau) thì
chúng càng khó bay tản ra xa nhau và ngược lại, nếu mật độ đàn chim càng thưa, chúng
càng dễ dàng thoát thân hơn khi con đại bàng tấn công. Xem hình vẽ.

• Đại lượng thứ ba là µ∇2 v. Để hình dung sự ảnh hưởng của đại lượng này, lấy ví dụ có
hai chất lỏng là sirô (có độ nhớt cao) và nước (có độ nhớt nhỏ hơn). Rõ ràng sự chuyển
động của mỗi phần tử siro tác động nhiều đến các phần tử xung quanh (nó kéo các phần
tử xung quanh đi theo) hơn là so với nước, xem hình vẽ.

• Đại lượng cuối cùng là ngoại lực f .
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3. Bài toán thiên niên kỉ
Qua các ví dụ đã dẫn ra ở trên, có thể thấy phương trình Navier-Stokes góp mặt ở hầu như mọi
nơi của đời sống, và quan trọng không kém các phương trình nền tảng của vật lý như các định
luật của Newton hay phương trình Einstein9 , mặc dù không có cơ hội nổi tiếng và quen thuộc
như các phương trình này. Điều này có thể hiểu được vì cách phát biểu của nó không quá đơn
giản (không phải dạng “nhìn phát hiểu ngay” như các phương trình kia!). Và quan trọng hơn,
sau bao nhiêu nỗ lực của các nhà toán học lẫn vật lý, phương trình này vẫn còn ẩn chứa những
bí mật mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vậy bí mật đó là gì?
Một trong những điều cốt lõi được quan tâm nhất của một phương trình vi phân đó là, nó có
nghiệm10 hay không, và nếu có thì nghiệm có chính quy11 và duy nhất không.
Đối với phương trình Navier-Stokes, vấn đề đã được giải quyết trong trường hợp hai chiều. Trong
không gian ba chiều (là không gian chúng ta đang sống mà ở đó có các bài toán thực tế như
nói ở trên), vấn đề phức tạp hơn rất nhiều. Cho trước một giá trị ban đầu bất kì của vận tốc
v(t = 0) = v0 , chúng ta không biết liệu có tồn tại một nghiệm v(t) xác định với mọi giá trị sau
đó của thời gian t hay không12 .
Nhà vật lý Richard Feynman13 đã gọi phương trình Navier-Stokes là vấn đề quan trọng nhất
chưa giải quyết được của vật lý cổ điển.
Còn viện Toán Clay [2] đã liệt kê nó là một trong bảy bài toán của thiên niên kỉ mới. Kèm theo
đó là giải thưởng 1 triệu đô la cho người đầu tiên: hoặc chứng minh được sự tồn tại toàn cục của
nghiệm, hoặc chỉ ra được một phản ví dụ, nghĩa là tìm một giá trị ban đầu v0 sao cho nghiệm
toàn cục không tồn tại.
Vậy tại sao phương trình Navier-Stokes lại khó?
Về mặt toán học, sự phức tạp đến từ việc phương trình này là một phương trình vi phân phi
tuyến. Đại lượng phi tuyến −(v · ∇) · v sinh ra những khó khăn mà phương trình tuyến tính (như
phương trình dao động của con lắc đã quen thuộc với học sinh phổ thông, hay phương trình
truyền nhiệt) không có. Khi vận tốc thay đổi, đại lượng này không thay đổi đều đặn mà thay đổi
một cách “phi mã”, khó kiểm soát. Do đó rất khó đánh giá đại lượng này. Các độc giả toán học
tò mò hơn có thể xem thêm bài viết của Terence Tao [5] để biết chi tiết.
Về mặt vật lý, phương trình Navier-Stokes mô tả chuyển động của chất lưu. Chất lưu ở đây có
thể là dòng dầu ăn khi được rót vào chai, hoặc là dòng chất khí chuyển động sau cánh của một
máy bay đang cất cánh. Với chuyển động của dầu ăn, dòng chất lỏng di chuyển một cách đều
đặn và nhất quán. Nhưng với dòng chất khí sau cánh máy bay, nó là một sự chuyển động hỗn
loạn. Sự hỗn loạn này tương ứng với đại lượng phi tuyến được nói đến ở trên. Xem hình vẽ [4].
9

E = mc2
Trong nhiều trường hợp, nghiệm được hiểu theo nghĩa rộng hơn, chẳng hạn nghiệm yếu (weak solution), do
không tồn tại nghiệm đúng.
11
regularity, có thể hiểu là tính trơn, tính bị chặn.
12
gọi là xác định toàn cục.
13
Richard Phillips Feynman (1918 - 1988), nhà vật lý người Mỹ gốc Do Thái, giải thưởng Nobel về vật lý (1965).
Ông được coi là một trong mười nhà vật lý xuất sắc nhất mọi thời đại theo tạp chí Physics World của Viện Vật lí
IOP, Anh.
10
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Hình 7: Sự nhiễu loạn sau cánh máy bay có thể quan sát thấy khi sử dụng khói màu.

4. Ai sẽ giành giải thưởng một triệu đô?
Cho đến nay, kết quả tốt nhất được biết đến về phương trình Navier-Stokes vẫn là một kết quả
của Leray14 từ đầu thế kỉ trước. Ông đưa ra trong một bài báo xuất bản năm 1934 [3] một chứng
minh về sự tồn tại của nghiệm yếu của phương trình Navier-Stokes (mặc dù không chứng minh
được tính duy nhất, và cho đến nay đây vẫn còn là một bài toán mở).
Hàng thế kỉ trôi qua, rất nhiều nhà toán học (và không ít những nhà toán học “nghiệp dư”) đã
tấn công bài toán bằng mọi cách nhưng nó vẫn sừng sững như một tòa lâu đài kiên cố. Từ các
nhà toán học lão thành như Luis Caffarelli, Robert Kohn, Louis Nirenberg, Gregory Seregin,
Vladimir Sverak. . . đến những nhà toán học trẻ như Terence Tao, Nader Masmoudi. . . dù có một
vài kết quả nhỏ lẻ, nhưng vẫn chưa thể tìm được bước tiến đột phá.
Gần đây, vào cuối năm 2013, một nhà toán học người Kazakhstan, Mukhtarbay Otelbaev, công
bố một bản thảo “dày cộp”, trong đó nói đã chứng minh được sự tồn tại nghiệm mạnh của bài
toán. Không lâu sau, các thành viên trên diễn đàn Math Stackexchange đã tìm ra một lỗ hổng
trong chứng minh này. Otelbaev tuyên bố sẽ sớm “vá” lại lỗ hổng. Nhưng cho đến nay, vẫn
không có thêm một tin tức mới nào được cập nhật từ ông.
Vào tháng 2 năm 2014, Terence Tao đưa lên trang cá nhân một bài báo gây xôn xao cộng đồng,
14

Jean Leray (1906 – 1998), nhà toán học người Pháp.
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Hình 8: Danh họa Leonardo da Vinci (1452-1519) và bức tranh minh họa dòng chảy rối.
trong đó anh có đưa ra một kết quả cho phương trình Navier-Stokes trung bình hóa15 , đồng thời
đề nghị một chương trình có thể cho phép tấn công phương trình Navier-Stokes đúng. Kết quả
này hiện đã được đăng trên tạp chí “Journal of the American Mathematical Society”, một trong
những tạp chí tốt nhất về toán. Tuy nhiên, để đi đến được đích vẫn còn rất xa.

Thay lời kết
Chỉ mới có duy nhất một trong bảy bài toán triệu đô đã được giải, đó là giả thuyết Poincaré16 . Và
có lẽ vẫn còn lâu nữa viện Clay mới lại phải chi tiền. Dẫu sao, với một số thành tựu bước ngoặt
gần đây liên quan đến một bài toán cũng lâu đời không kém là giả thuyết số nguyên tố sinh đôi,
với kết quả mang tính đột phá lại đến từ một nhà toán học “vô danh” Yitang Zhang, cũng như
sự trỗi dậy của một thế hệ các nhà toán học trẻ mới đôi mươi đầy hứa hẹn (Peter Scholze, James
Maynard, Alessio Figalli, Maryna Viazovska. . . ), toán học đang có những bước đi ngày càng
mau lẹ. Hãy hi vọng rằng, những làn gió mới đó sẽ báo hiệu cho những bước tiến xa hơn trong
hành trình chinh phục 6 ngọn núi triệu đô, nói riêng là phương trình Navier-Stokes.
15
16

averaged Navier-Stokes
Tiếc thay người giải được giả thuyết này, Grigori Perelman, lại từ chối nhận giải.
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