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Tóm tắt 

         Hiện tượng quán tính mà đại lượng đặc trưng cho nó là khối lượng quán tính là 

một trong những hiện tượng tự nhiên được biết đến sớm nhất nhưng bản chất của nó 

cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn lớn đối với khoa học. Trên cơ sở phân tích các 

khuynh hướng nhận thức khái niệm khối lượng quán tính từ trước tới nay, tác giả đã 

tìm một cách tiếp cận khác tới bản chất của hiện tượng này đó là thời gian hữu hạn 

của mọi quá trình trao đổi năng lượng. Trong cơ học, tính hữu hạn của thời gian 

trao đổi năng lượng chính là nguyên nhân dẫn đến chuyển động của vật thể với gia 

tốc hữu hạn. Đã chứng minh được tỷ số giữa lực trường thế với gia tốc chuyển động 

của vật thể trong trường lực thế đó là một đại lượng không đổi đối với mỗi vật thể, 

không phụ thuộc vào chuyển động của nó; đó chính là khối lượng quán tính mà bấy 

lâu nay ẩn dấu không chịu lộ diện. Nhờ đó, cũng chính xác hoá được định luật rơi tự 

do và nguyên lý tương đương vốn cũng là một điều bí ẩn bấy lâu nay. Ngoài ra, đã 

phát triển được định luật 2 tổng quát của động lực học cho mọi hệ quy chiếu chứ 

không phải chỉ cho HQC quán tính.   

 

Từ khoá: Khối lượng quán tính, khối lượng hấp dẫn, nguyên lý tương đương, định 

luật rơi tự do, định luật 2 Newton.   

 

I. MỞ ĐẦU. 
 

Quán tính, một mặt, là hiện tượng chống lại chuyển động của một vật khi nó 

bị tác động bởi một lực nào đó, mặt khác, còn là sự duy trì trạng thái chuyển động 

thẳng đều của chính vật đó – là một trong những hiện tượng tự nhiên được biết đến 

sớm nhất (từ thời Aristotle [1]), nhưng bản chất của nó cũng lại là một trong 

những điều bí ẩn nhất, và mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, cho 

đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Lác đác đâu đó, các công  trình nghiên cứu cuối thế kỷ 

XX đầu thế kỷ XXI này vẫn tiếp diễn chưa thấy hồi kết [2-11]. Tuy nhiên cho đến 

nay, để đặc trưng cho hiện tượng này, người ta vẫn đành bằng lòng với khái niệm 

– “quán tính tự thân” được đặc trưng bởi “khối lượng quán tính” M tuân theo định 

luật 2 Newton: 

                                                     FMaF =                                                       (1) 
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ở đây aF – là gia tốc mà vật có được khi chịu tác động của lực F. Người ta cho 

rằng khi có lực tác động này từ bên ngoài lên vật thì ở “bên trong” vật sẽ xuất hiện 

một lực chống lại gọi là “lực quán tính”: 

                                                     Fq MaF −= .                                                  (2) 

Dấu (–)  trong biểu thức (2) nói lên rằng hướng của lực quán tính ngược với hướng 

của gia tốc chuyển động của vật, còn M là đại lượng đặc trưng cho tính ì của vật và 

đúng bằng khối lượng hấp dẫn – đặc trưng cho khả năng hấp dẫn của nó. Mặc dù 

vậy, bản thân khái niệm “lực quán tính” được đưa ra ở đây vẫn chưa thoả đáng. Lý 

do đơn giản là, trong Tự nhiên vốn được chấp nhận tồn tại chỉ có 4 loại lực tương 

tác cơ bản: hấp dẫn, điện từ, mạnh và yếu. Các lực khác như lực ma sát, lực căng 

bề mặt, lực hướng tâm, ... thực ra chỉ là các biểu hiện khác nhau của các lực hấp 

dẫn hay điện từ, được đưa vào cơ học chỉ với lý do thuận tiện chứ không có bản 

chất khác. Trong khi đó, lực quán tính dường như có “họ hàng gần” với lực hấp 

dẫn, song lại có vẻ như xuất phát từ lực điện từ. Nói có “họ hàng gần” là bởi vì 

không biết tại sao khối lượng quán tính cứ luôn bằng khối lượng hấp dẫn M - đại 

lượng đặc trưng cho khả năng hấp dẫn của mọi vật trong định luật vạn vật hấp dẫn 

của Newton: 

                                                        
2

r

MM
F BA

h γ= .                                                  (3) 

Và Einstein đã sử dụng sự bằng nhau này (còn gọi là nguyên lý tương đương) làm 

tiên đề để xây dựng thuyết tương đối rộng. Nói “có vẻ như” vì theo tính toán của 

nhiều tác giả thì chính lực điện từ gây nên hiện tượng quán tính, song lực điện từ 

tuân theo định luật 3 của cơ động lực học còn lực quán tính thì không, hơn nữa, 

điện tích của nhiều hạt thì như nhau, nhưng chúng lại có khối lượng quán tính 

hoàn toàn khác nhau. Đấy là chưa kể tới các giả thiết về sự tồn tại độc lập của lực 

quán tính mà Kant đã phản đối gay gắt hay coi lực quán tính chỉ như các “lực ảo” 

theo nguyên lý D’alambert gây nhiều tranh cãi ...  

Tóm lại, mặc dù toàn bộ cơ học (cả cổ điển, cả tương đối) đều được xây dựng 

trên nền của hiện tượng quán tính (với sự trợ giúp của các hệ quy chiếu quán tính), 

nhưng bản chất của hiện tượng đó thì lại vẫn hoàn toàn mơ hồ. Phải chăng chính 

điều này đã khiến vật lý phải tiến tới chấp nhận “siêu hình” như một cứu cánh duy 

nhất? Nếu như bản chất của hiện tượng “bí ẩn” này được phơi bầy thì chắc chắn sẽ 

có nhiều điều bất ngờ mới đối với vật lý?  

 

II. BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG QUÁN TÍNH. 
 

1. Phân tích tóm tắt các khuynh hướng nhận thức hiện tượng quán tính. 
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Xem xét kỹ hiện tượng quán tính từ trước cho tới nay, ta có thể sắp xếp một 

sơ đồ nhận thức hiện tượng này như trên Hình 1. Ở đây, có thể thấy rõ 3 khuynh 

hướng: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ các khuynh hướng nhận thức bản chất hiện tượng quán tính. 
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a/ Khuynh hướng thứ nhất cho rằng quán tính của vật thể có nguyên nhân nội 

tại, bên trong vật thể – “quán tính tự thân” như đã được nhắc tới. Khuynh hướng 

này hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối với hai nhánh khác nhau:  

+ Khối lượng quán tính là thước đo lượng vật chất chứa trong vật thể, là 

nguyên nhân gây nên hiện tượng quán tính – lượng vật chất càng nhiều thì vật 

càng khó thay đổi trạng thái chuyển động. Hầu hết các nhà bác học nổi tiếng từ 

thời cổ đại đến nay đều đồng ý quan điểm này như: Aristotle, Galileo, Newton, 

Maxwell, Einstein, Hawking...  

+ Khối lượng quán tính là thước đo độ quán tính hoặc độ hấp dẫn của vật thể. 

 Mặc dù cách tiếp cận có khác nhau, về thực chất, chúng đều là dạng nhận 

thức kiểu trực quan: trong cuộc sống hàng ngày, một vật càng nặng hiển nhiên 

càng khó dịch chuyển. Tuy nhiên, ở đây, dưới dạng này hay dạng khác, người ta 

đã ngấm ngầm thừa nhận sự tương đương giữa “khối lượng quán tính” với “khối 

lượng hấp dẫn”, và điều “hiển nhiên” này liệu có hiển nhiên như “Mặt trời quay 

xung quanh Trái đất” một thời nào đó không? 

b/ Khuynh hướng thứ hai cho rằng quán tính của một vật có nguyên nhân từ 

bên ngoài vật thể. Theo khuynh hướng này từng có nguyên lý Mach khá nổi tiếng 

một thời - quán tính của một vật là do tương tác của vật đó với các ngôi sao xa 

xăm trong vũ trụ, nhờ đó có thể giải thích hiện tượng “con lắc Foucault” - mặt 

phẳng dao động của nó hoàn toàn độc lập với việc quay của Trái đất. Tuy nói là 

“có nguyên nhân từ bên ngoài” nhưng Mach lại gắn nguyên nhân đó một cách bí 

hiểm với các “vì sao xa xăm” mà quên mất rằng tương tác hấp dẫn của chúng với 

các vật thể trên Trái đất quá nhỏ so với lực hấp dẫn của Trái đất đến mức có thể bỏ 

qua. Ví dụ một ngôi sao như sao Alpha gần Trái đất nhất có khối lượng cỡ Mặt 

trời cũng chỉ gây nên một lực hấp dẫn bằng một phần mười ngàn tỷ lần so với 

trọng lực của bất cứ vật thể nào trên Trái đất. Khi đó làm sao nói tới sự ảnh hưởng 

có tính quyết định như vậy được? 

Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng quán tính là do sự tương tác của vật chất 

với ether - một loại “vật chất đặc biệt” lấp đầy khoảng không giữa các vật thể 

trong vũ trụ với những tính chất đầy huyền thoại, thậm chí gần đây cũng lại được 

tái hiện lại có vẻ “khoa học” hơn. Song, điều cốt tử nhất lại không được giải quyết 

đó là việc xuất hiện một tương tác mới – tương tác với ether. Đây là tương tác thứ 

năm của vật chất chăng? Và hơn nữa, từ đây, việc thống nhất các tương tác lại 

càng trở nên xa vời hơn.   

c/ Khuynh hướng thứ ba do Sain-venant chủ trương, cho rằng quán tính 

không có căn nguyên độc lập, mà đơn thuần chỉ là đặc tính động học - được xác 

định thông qua sự biến thiên vận tốc hay gia tốc chuyển động của vật - tức là cũng 

từ các yếu tố động học thuần tuý chủ quan. Nhưng làm như vậy chỉ là một cách né 

tránh thực tế - cái gì đã làm cho vận tốc chuyển động của vật chỉ thay đổi có mức 

độ, tức là có gia tốc hữu hạn? 
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Từ các phân tích ở trên, ta có thể rút ra một số nhận xét quan trọng. 

Mặc dù khuynh hướng cho rằng quán tính có nguyên nhân nội tại bên trong 

mọi vật – là thước đo lượng vật chất chứa trong đó – được đa số các nhà bác học 

ủng hộ, nhưng bản chất của nó lại tỏ ra mơ hồ nhất.  

Diễn biến của quá trình nhận thức là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu 

tượng, từ tư duy trừu tượng đến ý thức. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta nhận 

biết quán tính qua hiện tượng vấp ngã khi đang chạy, lắc lư khi đang ngồi trên xe, 

xê dịch một vật nặng v.v...Người ta tự hỏi điều gì sẽ xẩy ra nếu không bị “vấp”, 

nếu xe chạy đều trên đường bằng phẳng không có ma sát, nếu vật không chống lại 

chuyển động? Từ đây, người ta đến với nguyên lý quán tính Galileo hay định luật 

1 Newton: “nếu không có lực tác động, hoặc tổng hợp lực tác động lên vật bằng 

không thì vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều”. 

Chuyển động như vậy còn được gọi là “chuyển động theo quán tính”. Theo cách 

nhận thức này, trạng thái cơ học của một chất điểm có thể được xác định với 3 toạ 

độ không gian (x,y,z), 1 toạ độ thời gian (t) và khối lượng quán tính của nó (mq). 

Từ đây cho phép tồn tại một chất điểm cô lập – không tương tác với bất cứ vật thể 

nào khác.  

Thật ra, nói một cách chặt chẽ, nếu không có bất cứ một lực tác động nào lên 

vật (không hấp dẫn, không điện từ, không mạnh, không yếu) và bản thân vật cũng 

không tác động lên bất cứ một vật nào khác thì hoàn toàn chẳng có gì để nói cả - 

vật đứng yên hay chuyển động với vận tốc bằng vô cùng cũng vậy thôi - đối với 

“vật thể” đó thế giới xung quanh không tồn tại, còn đối với thế giới thì “vật thể” 

đó cũng không tồn tại. Thậm chí kể cả “va chạm” trực tiếp cũng không thể xẩy ra 

cho dù “vật đó” lao thẳng vào một vật nào đó khác! Và xét cho cùng, chính bản 

thân cái gọi là “vật thể” đó cũng không thể tồn tại.  

Trên thực tế quan sát được hàng ngày, mọi hiện tượng chuyển động của vật 

thể đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của lực vạn vật hấp dẫn - trước hết là của 

Trái đất, sau đó là của Mặt trời và của các thiên thể khác. Một điều kiện lý tưởng 

như đã nêu trên là không thể thực hiện được. Vậy làm sao có thể tin rằng quán tính 

lại chỉ do nguyên nhân nội tại (do có sẵn một “khối lượng quán tính” nào đó) mà 

không phải là kết quả của quá trình tương tác hấp dẫn với các thiên thể khác trong 

vũ trụ sâu thẳm như Mach đã đề xuất? Tuy nhiên, Mach nêu ra nguyên nhân - lực 

tác động từ phía ngoài vật, nhưng lại chỉ kỳ vọng vào những ngôi sao xa lắc xa lơ 

trong Vũ trụ với lực tác động rất rất nhỏ có thể bỏ qua so với lực hấp dẫn của 

chính Trái đất - vậy chẳng lẽ lực tác động mà Mach đề cập tới lại có bản chất 

khác?  

Như thế, kết quả là mọi nhận thức về hiện tượng quán tính cho đến nay đều 

tách rời nguyên nhân nội tại với nguyên nhân khách quan, tách rời “Cái riêng” với 

“Cái chung” - một phương pháp nhận thức phi biện chứng. 
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2. Một cách tiếp cận khác tới bản chất của hiện tượng quán tính. 

a/Nhận xét. 

Trước tiên, ta thử sử dụng phương pháp phản chứng, cụ thể là hãy giả sử tồn 

tại một vật thể không có khối lượng quán tính hay nói đúng hơn là không có hiện 

tượng quán tính thì sự việc sẽ ra sao? Nhưng thế nào là không có hiện tượng quán 

tính? Có nghĩa là nếu tác động lực lên vật đó thì vận tốc chuyển động của nó có 

thể đột biến tức thời từ giá trị này sang giá trị khác – tương đương với gia tốc bằng 

vô cùng? Nhưng tác động có nghĩa là trao đổi năng lượng và như thế có khác gì 

thời gian trao đổi năng lượng bằng không? Điều này là không thể! Như vậy, bản 

chất sâu xa của hiện tượng quán tính chính là tính hữu hạn của thời gian trao đổi 

năng lượng giữa mọi vật trong Tự nhiên. Thời gian này sẽ phụ thuộc vào chính 

loại năng lượng cần trao đổi. Chăng hạn sự trao đổi nhiệt năng thường diễn ra 

chậm hơn so với sự trao đổi điện năng. Như thế, có thể nói mỗi loại năng lượng 

khác nhau sẽ tương ứng với một khả năng trao đổi khác nhau, tức là nhanh hơn 

hay chậm hơn. Sự thay đổi vận tốc chuyển động cơ học một cách từ từ không thể 

đột biến chỉ là một trong nhiều hệ quả của quá trình trao đổi năng lượng nói trên 

và đối với chuyển động cơ học đó chính là “gia tốc” của chuyển động. Nói cách 

khác, ứng với mỗi loại tương tác sẽ tồn tại một tốc độ trao đổi năng lượng hoàn 

toàn xác định và đặc thù cho loại tương tác đó mà ta gọi là “gia tốc”. Với 4 tương 

tác cơ bản của Tự nhiên, ta có 4 loại gia tốc chuyển động khác nhau. Tuy nhiên, 

phải nhận thấy rằng cùng một vật thể trong cùng một loại tương tác nhất định lại 

có thể chuyển động với những gia tốc khác nhau, trong khi đó, các vật thể khác 

nhau lại có thể chuyển động với cùng một gia tốc như nhau do đó, bản thân gia tốc 

không thể đặc trưng được cho vật thể về phương diện này. Tóm lại, ta cần tìm một 

đại lượng sao cho nó phải là hằng số trong suốt quá trình chuyển động của vật thể 

để đặc trưng cho vật thể đó trong chuyển động dưới tác động của lực tương tác cơ 

bản đang xét. 

Từ việc quan sát hiện tượng rơi tự do trong trường hấp dẫn của Trái đất, ta 

nhận thấy rằng khi lực hấp dẫn F càng lớn thì gia tốc rơi tự do g cũng càng lớn. 

Điều này khiến ta liên tưởng đến một khả năng là biết đâu tỷ số của 2 đại lượng 

đồng biến này: 

                                                   
g

F
=

g
F

                                                           (4) 

lại có thể đáp ứng được yêu cầu trên? Ở đây tỷ số (4) về nguyên tắc có thể gọi là 

hệ số quán tính hay một cái tên gì đó đại loại như vậy mà không nhất thiết phải là 

khối lượng quán tính mặc dù đúng là nó có thứ nguyên trùng với thứ nguyên của 

khối lượng. Để tránh phức tạp hoá, ta sẽ vẫn gọi tỷ số này là khối lượng quán tính 
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và ký hiệu là m nhưng cần lưu ý rằng nó không phải là “cái có sẵn” bên trong vật 

thể giống như khối lượng hấp dẫn. Ta sẽ thử kiểm tra xem sao. 

Trước hết, vì ở đây có liên quan tới cái gọi là “chuyển động” nên cần phải 

biết là chuyển động so với “cái gì”, hay nói theo ngôn ngữ của cơ học là so với hệ 

quy chiếu nào (HQC)? Cơ học cho đến nay (khoan hãy nói tới thuyết tương đối 

rộng) chỉ có thể nghiên cứu được các chuyển động khi xem xét chúng trong cái gọi 

là “HQC quán tính”, tức là HQC chuyển động thẳng đều trong một “HQC quán 

tính” khác! - một khái niệm mang tính trực giác nhưng lại hết sức mơ hồ về 

phương diện lôgíc hình thức - lấy khái niệm đang cần được định nghĩa (quán tính) 

để giải thích cho chính khái niệm đó! Ta sẽ cố gắng không đi theo “con đường 

mòn” này. Để đặt HQC, chúng ta có 2 cách lựa chọn: hoặc là đặt trên chính các vật 

thể đang chuyển động tương đối so với nhau, hoặc là đặt trên tâm quán tính chung 

của chúng. Việc lựa chọn đặt HQC này, về nguyên tắc, không ảnh hưởng tới các 

lực tương tác cơ bản (vì thế mới gọi là “cơ bản” để phân biệt với các lực khác) – 

các vật thể trao đổi năng lượng với nhau hoàn toàn không phụ thuộc vào việc ta 

quan sát hay không quan sát chúng, nhận thức hay không nhận thức chúng. Tuy 

nhiên, vì gia tốc là tốc độ biến thiên của vận tốc chuyển động mà vận tốc chuyển 

động của vật thể đương nhiên phụ thuộc vào HQC mà ta quan sát chuyển động đó 

nên “gia tốc” cũng phải phụ thuộc vào HQC được lựa chọn. Ta sẽ xem xét chuyển 

động trong cả 2 HQC đó với tương tác là lực hấp dẫn được xác định theo định luật 

vạn vật hấp dẫn (3). 

b/ Trường hợp HQC đặt trên các vật thể chuyển động. 

 Giả sử có HQC với gốc tọa độ đặt tại trọng tâm của vật thể A với trục 0X 
trùng với đường nối trọng tâm của 2 vật thể như được chỉ ra trên Hình 2a. Khi đó, 

tính đến chiều của các véc tơ đã được chỉ ra, ta viết lại biểu thức (3) dưới dạng véc 

tơ: 

                                                FAB

AB

BA
AB

R

MM
eF

2
γ= .                                                    (5)  

ở đây eFAB là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của véc tơ lực tác động FAB. 
Nếu tính đến gia tốc chuyển động tương đối của vật thể B bằng: 

                                             FAB
AB

AB
dt

Rd
eg

2

2

=                                                   (6) 

ta có thể xác định được khối lượng quán tính của vật thể B trong trường hấp dẫn 

của vật thể A theo công thức (5), cụ thể là: 

                                                 
AB

AB
AB

g

F
m = .                                                      (7) 
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a) HQC đặt trên vật thể A. 

 

b) HQC đặt trên vật thể B. 

Hình 2 Trường hợp HQC đặt trên các vật thể chuyển động. 

 

Tương tự như vậy khi HQC đặt tại trọng tâm của vật thể B, ta có thể viết 

được các biểu thức tương tự như (5) – (7), chỉ đổi lại trật tự chỉ số dưới “AB” thành 

“BA”: 

                                           FBA

BA

BA
BA

R

MM
eF

2
γ= ,                                                (8) 

                                             FBA
BA

BA
dt

Rd
eg

2

2

= ,                                                  (9) 

                                                 
BA

BA
BA

g

F
m = .                                                     (10) 

So sánh các biểu thức (5) và (6) với các biểu thức (8) và (9), ta có nhận xét là 

cho dù 2 vật thể khác nhau ở khối lượng hấp dẫn (MA ≠ MB) nhưng lực tác động 

của vật thể này lên vật thể kia hay gia tốc chuyển động tương đối giữa chúng vẫn 

bằng nhau về giá trị, chỉ khác nhau về hướng: 

                                                 BAAB FF −= ,                                                    (11)   

                                                 BAAB gg −=                                                      (12) 

0 

Y 

gBA 

FBA 

Vật thể A 

Vật thể B 

RBA 

eFBA 

X 

X 
0 

Y 

gAB 

FAB 

Vật thể A 

Vật thể B 

RAB 

eFAB 
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mà điều này sẽ dẫn đến hậu quả là khối lượng quán tính của chúng xác định theo 

các biểu thức (7) và (10) cũng phải bằng nhau: 

                                               mmm BAAB =≡  .                                               (13) 

Vì vậy, ta sẽ gọi các đại lượng này là khối lượng quán tính chung của 2 vật thể 

chuyển động trong trường hấp dẫn. Vấn đề đặt ra là khối lượng quán tính này liên 

hệ như thế nào với các khối lượng hấp dẫn của 2 vật thể? Và liệu chúng có đảm 

bảo là hằng số trong chuyển động của các vật thể như đã đề ra hay không? Để làm 

được việc này, ta sẽ sử dụng tới HQC tâm quán tính đã nói. 

c/ HQC đặt tại tâm quán tính chung của 2 vật thể. 

Chúng ta sẽ xem xét trường hợp HQC đặt tại tâm quán tính hay khối tâm 

chung của 2 vật thể như được mô tả trên Hình 3. Khi đó, lực tác động đặt lên mỗi 

vật, như đã biết, vẫn không thay đổi và do đó vẫn được xác định theo các biểu thức 

(5) và (8), tuy nhiên, gia tốc chuyển động của chúng trong HQC này sẽ khác nhau, 

ký hiệu là gB  và gA và gọi là gia tốc tuyệt đối. Nhưng vì gia tốc chuyển động tương 

đối giữa chúng, về nguyên tắc, không thể phụ thuộc vào HQC nên ta phải có:                                

                                        BAABBA gggg ==+ .                                                (14)  

   

Hình 3. HQC đặt tại khối tâm chung của 2 vật thể 

Khi đó, đối với khối lượng quán tính của các vật A và B trong HQC khối tâm 

có thể viết tương tự như với các biểu thức (7) và (10) chỉ cần thay gia tốc tương đối 

bằng gia tốc tuyệt đối: 

                                         
A

BA
Am

g

F
= ;  

B

AB
Bm

g
F

=                                              (15) 

và gọi là khối lượng quán tính riêng của mỗi vật. Có thể viết lại (15) dưới dạng vô 

hướng vì các đại lượng véc tơ ở đây chỉ nằm trên cùng một đường thẳng còn dấu 

của gia tốc đã được tính đến trong biểu thức (14): 

X 
0 

Y 

gA 

FBA 

Vật thể A 

Vật thể B 

RBA=RAB 

FAB 

gB 

RA RB 

B A 

eFAB eFBA 
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A

h
A

m

F
g = ,  

B

h
B

m

F
g = ,                                               (16) 

ở đây                                            Fh = FAB = FBA .                                                   (17) 

Mặt khác, từ khái niệm về tâm quán tính, ta có: 

                                                 BBAA VmVm = .                                                (18) 

Ta có thể viết lại (18) dưới dạng đạo hàm của quãng đường:  

                                              
dt

dR
m

dt

dR
m B

B
A

A = .                                             (19) 

Sau khi giản ước dt, ta lấy tích phân cả 2 vế của (19) 

                                             ∫∫ = BBAA dRmdRm  

sẽ thu được:                                       BBAA RmRm = .                                              (20) 

Mặt khác, từ khái niệm khối tâm chung của hệ 2 vật ta có:  

                                                  BBAA RMRM =                                              (21) 

vì khối tâm chung của 2 vật thể cũng trùng với tâm quán tính của chúng. Chia cả 2 

vế của (21) cho 2 vế tương ứng của (20), ta có: 

                                                    k
m

M

m

M

B

B

A

A == .                                            (22) 

Hệ số k này đặc trưng cho sự khác nhau giữa khối lượng hấp dẫn và khối lượng 

quán tính riêng mà ta sẽ còn bàn tới ngay dưới đây. Bên cạnh đó, có thể viết lại (7) 

và (10) dưới dạng: 

                                          ABFAB

AB

A
BAB M

R

M
M γγ geF == )(

2
,                              (23) 

                                          BAFBA

BA

B
ABA M

R

M
M γγ geF == )(

2
,                               (24)  

ở đây ta ký hiệu 

                                      FAB

AB

B
B

R

M
eg

2
γγ = ,  FBA

BA

A
A

R

M
eg

2
γγ = ,                               (25) 

và gọi là cường độ tuyệt đối của trường hấp dẫn của vật thể tương ứng. Vì  γ là đặc 

trưng của trường hấp dẫn nên ta dùng ký hiệu này làm chỉ số dưới của cường độ 

trường – gγ để phân biệt với gia tốc chuyển động của vật thể trong trường lực thế g, 
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còn chỉ số “A” hay “B” liền ngay sau đó liên quan trực tiếp tới vật thể gây nên 

trường hấp dẫn tương ứng. Sau khi thay (23) và (24) tương ứng vào (16) rồi biến 

đổi đi, ta được: 

                                             BB

A

A
A k

m

M
γγ ggg == )( ,                                          (26) 

                                             AA

B

B
B k

m

M
γγ ggg == )( ,                                          (27) 

Biểu thức (26) và (27) cho ta quan hệ giữa gia tốc chuyển động của vật thể dưới 

tác động của lực hấp dẫn trong HQC khối tâm, tức là gia tốc tuyệt đối, với cường 

độ tuyệt đối của trường hấp dẫn đó.  

d/ Xác định khối lượng quán tính chung 

Thay (16) vào (14) rồi biến đổi đi ta được: 

                                        






 +
==

BA

BA
hBAAB

mm

mm
Fgg .                                        (28) 

Thay biểu thức (28) vào các biểu thức (5) hoặc (10), ta nhận được: 

                                           
BA

BA
BAAB

mm

mm
mm

+
== .                                          (29) 

Công thức (29) cho ta quan hệ giữa khối lượng quán tính chung được xác 

định trong HQC đặt trên một trong hai vật thể với các khối lượng quán tính riêng 

được xác định trong HQC khối tâm hay là tâm quán tính của chúng. Thay các biểu 

thức này, sau khi đã bỏ qua đặc tính véc tơ, vào (14), ta có: 

                                    gAB = gA + gB = kgγAB = kgγBA,                                    (30) 

với:                                        gγAB = gγBA = gγB + gγA                                              (31) 

và gọi là cường độ tương đối của trường tổng hợp của 2 vật thể. Thay các gía trị 
tương ứng từ (25) vào (31) rồi thay vào (30), rút gọn lại, ta được biểu thức xác định 

gia tốc tương đối phụ thuộc vào khối lượng hấp dẫn của các vật thể:  

                                      
2

)(

AB

BA
ABAB

R

MMk
gg

+
==

γ
.                                         (32) 

Khi đó, thay (32) vào (7) và (10), ta được:   

                                           
)( BA

BA
BAAB

MMk

MM
mm

+
== .                                    (33) 
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Từ biểu thức (33) có thể thấy các vật thể có khối lượng hấp dẫn khác nhau sẽ 

rơi khác nhau, tuy nhiên trong điều kiện Trái đất, sự sai khác này rất nhỏ, cụ thể 

nếu cho MB là khối lượng hấp dẫn của vật thể còn MA là khối lượng hấp dẫn của 

Trái đất:                                 

                                          
A

B

BA

BBA
BA

M

M

g

gg
g ≈

−
=δ .                                           (34) 

Thực tế với mức sai số 10
-24

 là không thể phát hiện được trong thí nghiệm “rơi tự 

do” của Galileo (xem Hình 4a). Điều này cũng tương đương với sự chấp nhận k =1 

vì HQC đặt trên Trái đất cũng có thể coi như trùng với HQC khối tâm chung của 

vật rơi (B) và Trái đất (A), do đó với sai số 10
-24

, cũng có thể nói là Galileo đã “đo 

đạc” với khối lượng quán tính riêng mB và gia tốc tuyệt đối gB chứ không phải khối 

lượng quán tính chung mBA và gia tốc tương đối gBA. Có nghĩa là bằng thực nghiệm, 

có thể khẳng định k = 1 với sai số không lớn hơn 10
-24

. Vấn đề sẽ khác đi nếu trong 

“thí nghiệm” có thể dùng một vật có khối lượng hấp dẫn bằng cỡ khối lượng hấp 

dẫn của Trái đất (xem Hình 4b), khi đó, gia tốc mà Galileo đo được chắc chắn sẽ 

lớn gấp 2 lần gia tốc của vật rơi tự do trong thí nghiệm mà ông đã thực hiện trên 

tháp Pisa, nói đúng ra là ông sẽ phải đo gia tốc tương đối tính theo công thức 

(2.27). Và vấn đề sẽ hoàn toàn đảo ngược nếu “vật thử” của Galileo có khối lượng 

hấp dẫn lớn cỡ Mặt trời chẳng hạn (xem Hình 4c), khi đó gia tốc rơi tự do mà 

Galileo đo được chắc chắn sẽ lớn gấp bội lần gia tốc mà ông đã đo được với các 

viên bi sắt. Có nghĩa là định luật rơi tự do của Galileo chỉ đúng khi các vật thí 

nghiệm có khối lượng hấp dẫn nhỏ hơn nhiều so với khối lượng hấp dẫn của Trái 

đất, tức là khi mọi vật có thể được coi như chỉ rơi với gia tốc tuyệt đối của chính 

nó mà thôi; và nguyên lý tương đương – khối lượng quán tính tương đương với 

khối lượng hấp dẫn, chỉ đúng trong HQC khối tâm (HQC ảo do ta tự tưởng tượng 

nên), tức là chỉ đúng với khối lượng quán tính riêng, trong khi đó, mọi quá trình 

động lực học kể cả trao đổi năng lượng giữa các vật thể chỉ liên quan tới HQC thật 

sự đặt trên các vật thể chuyển động, tức là tới khối lượng quán tính chung.  

Tóm lại, về sau này đối với các tính toán chính xác, phải thay khối lượng 

quán tính riêng xác định theo (7) và (10) bằng khối lượng quán tính chung (33) với 

k = 1 và bỏ chỉ số dưới cho cả 2 trường hợp, cụ thể là:                                        

                                             
BA

BA

MM

MM
m

+
=                                                     (35) 

và tương ứng là phân biệt gia tốc tuyệt đối được xác định theo (28) và (29) với gia 

tốc tương đối  được xác định theo (32), cũng bỏ chỉ số dưới: 

                                          
2

)(

AB

BA

R

MM
g

+
=
γ

 .                                                 (36) 
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Do đó có thể viết lại đẳng thức (30): 

                                                   ABgg γ= ,                                                      (37) 

tức là gia tốc tương đối của vật thể chuyển động trong trường hấp dẫn chính bằng 

cường độ tương đối của trường đó. Vì chuyển động này không có sự can thiệp của 

thực thể vật lý thứ ba nên được gọi là rơi tự do và biểu thức (36) còn có thể được 

gọi là định luật rơi tự do trong trường hấp dẫn thay cho định luật rơi tự do của 

Galileo, về thực chất được xác định theo biểu thức (28) hoặc (29). Tương tự như 

vậy, ta cũng có thể viết lại các biểu thức (7) và (10) dưới dạng một biểu thức duy 

nhất: 

                                                        
g

F
m h= .                                                  (38) 

Như vậy, có thể thấy khối lượng quán tính được xác định theo (4) hay (38) dù 

trong HQC ảo (xem biểu thức (24)) hay trong HQC thật (xem biểu thức (33)) đối 

với một loại trường lực thế xác định, cụ thể ở đây là trường hấp dẫn, luôn là đại 

lượng xác định, chỉ phụ thuộc vào các hằng số của trường lực thế (ở đây là γ và các 

khối lượng hấp dẫn MA và MB) mặc dù các đại lượng để xác định nó là lực và gia 

tốc đều biến thiên theo chuyển động của các vật thể. Nói cách khác, dùng khái 

niệm khối lượng quán tính xác định theo (4) là hoàn toàn hợp lý. 

Mặt khác, các biểu thức từ (8) đến (10) đều được viết trong HQC thật đặt trên 

bất kể vật thể nào trong 2 vật thể tương tác với nhau, do đó về nguyên tắc, có thể 

sử dụng để kiểm tra các kết quả đo đạc thực nghiệm và, hơn thế nữa, mọi quá trình 

tác động lẫn nhau giữa các vật thể đều chỉ có thể xẩy ra trên chính các vật thể đó 

mà không hề phụ thuộc vào việc anh ngồi ở đâu để quan sát chúng, nên chỉ có khối 

lượng quán tính chung xác định theo (35) là thật sự có ý nghĩa vật lý, còn khối 

lượng quán tính riêng chỉ mang tính chất tham khảo trong tính toán mà thôi.  

a) c) b) 

Trái đất 

Mặt trời 
Sao Kim 

Trái đất 

Vật thử 

g2 ~ 2g g3 >> g 
g1 = g 

Trái đất 

Hình 4. Các vật thể khác nhau sẽ rơi khác nhau 
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Nói cách khác, để giải quyết hiện tượng quán tính thì yếu tố “lực tương tác” 

giữa các vật thể phải được đưa lên hàng đầu – nó là “đứa con chung” của các vật 

thể, và cũng là yếu tố khẳng định sự tồn tại của mọi vật thể trong Vũ trụ, còn yếu 

tố “khối lượng quán tính” chỉ là đại lượng dẫn suất. Mặt khác, ta lại thấy rằng khái 

niệm “quán tính” của một vật nào đó mà ta vẫn dùng vốn để chỉ hiện tượng chống 

lại chuyển động của nó khi nó không bị các vật thể khác trực tiếp cản lại (do ma 

sát, do va chạm trực tiếp...), nói cách khác, quán tính ở đây chỉ liên quan tới các 

lực tương tác gián tiếp thông qua khoảng không (không gian chung) giữa các vật 

thể với nhau, đó là 4 dạng lực tương tác đã biết, để phân biệt với các lực trực tiếp 

đó, ta gọi chúng là lực trường thế.  
Đối với chuyển động cơ học, sự thay đổi trạng thái năng lượng dưới tác động 

của một lực tác động F luôn phải vượt qua lực trường thế đã duy trì trạng thái năng 

lượng đó của vật thể và kết quả là có hiện tượng quán tính – vật chuyển động với 

gia tốc hữu hạn. Gia tốc chuyển động của vật thể do vậy sẽ phụ thuộc vào các đại 

lượng này. Ta có thể phát biểu Định luật 2 tổng quát của động lực học ở dạng: 

Gia tốc chuyển động của vật thể tỷ lệ thuận với tổng hợp lực tác động lên nó 

và tỷ lệ nghịch với lực trường thế đã ràng buộc nó vào trạng thái năng lượng đó; 

hướng của gia tốc trùng với hướng của lực tác động tổng hợp. Ta có: 

                                           
tt

tt

f

tt

f
F

k
F

k
FFF

a
+

== Σ ,                                          (39) 

ở đây ΣF  - lực tác động tổng hợp của các vật khác lên vật đang xem xét; fk - hệ số 

tỷ lệ. Nếu lực tác động trực tiếp của các vật khác lên vật F = 0, từ (39) ta có thể 

thấy rằng gia tốc chuyển động của vật chỉ còn là gia tốc chuyển động của vật trong 

trường lực thế g: 

                                              Fttf

tt

tt

f k
F

k e
F

ga === .                                                (40) 

ở đây Ftte  là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của lực trường thế. Có thể 

viết lại (40) dưới dạng:  

                                                   Ftteeg fg kg ==                                                     (41) 

 với ge  là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của gia tốc g. Vì Fttg ee =  nên 

suy ra gk f = , do đó ta viết lại (40) ở dạng:   

                           .
tt

tt

tt F
g

F
g

FFF
a

+
== Σ                                              (42) 

Nếu lưu ý biểu thức (38), ta có thể viết lại (40) dưới dạng quen thuộc: 

                                      ,ga
FFF

a +=+== Σ
F

tt

mmm
                                          (43) 
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ở đây ta ký hiệu:                              F
m

a
F
=                                                           (44) 

là thành phần gia tốc chuyển động của vật dưới tác động của lực va chạm F. Từ 

(44) có thể suy ra biểu thức rất quen thuộc: 

                                                    Fa =Fm .                                                         (45)  

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biểu thức (45) bây giờ đúng với mọi HQC chứ không 

như định luật 2 Newton (1) chỉ đúng trong HQC quán tính, lý do là vì khối lượng 

quán tính ở đây được xác định theo (4) không phải là “cái có sẵn” trong mỗi vật 

thể, không có nguyên nhân “tự nó” nên không liên quan gì đến khái niệm “chuyển 

động theo quán tính khi không có lực tác động” nữa mà trái lại, nó chỉ tồn tại khi 

có lực tác động – ở đây là lực trường thế và hơn thế nữa, phải trong trạng thái 

chuyển động. Khi vật thể đứng yên, dù là có lực tác động thì cũng không còn khái 

niệm khối lượng quán tính nữa. Không những thế, dựa vào biểu thức (42), ta còn 

có thể xác định được khối lượng quán tính m trong một trường lực thế thông qua 

lực tác động tổng hợp F∑ và gia tốc tổng hợp a. Tương ứng với 4 tương tác của 4 

loại trường lực thế đã được biết, tính theo (4), ta có 4 loại khối lượng quán tính 

khác nhau ký hiệu lần lượt là: 

m  - khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn; 

mđ - khối lượng quán tính trong trường điện; 

mM, mY - khối lượng quán tính trong trường hạt nhân mạnh và yếu. 

Trong một số trường hợp vật thể vừa có khối lượng hấp dẫn lại vừa có điện 

tích, mà điện tích và khối lượng hấp dẫn đều cùng tồn tại đồng thời đối với vật thể, 

không tách ra được, nên về nguyên tắc ta phải nói tới khối lượng quán tính hỗn 

hợp trong trường lực thế hấp dẫn – tĩnh điện.  

  Như vậy, theo biểu thức định luật 2 tổng quát của động lực học (42), thay vì 

cho trước khối lượng quán tính của vật A, nhất thiết phải chỉ ra trường lực thế của 

một vật khác (B) tạo ra lực trường thế tương tác với nó, ví dụ nếu là trường hấp 

dẫn thì phải cho khối lượng hấp dẫn MA và MB như được biểu diễn trên Hình 5; nếu 

là trường tĩnh điện thì phải cho điện tích qA và qB.  

Trong khi đó, trong cơ học cổ điển cũng như cơ học tương đối cho phép tồn 

tại một chất điểm cô lập. Trạng thái của chất điểm này được coi là hoàn toàn xác 

định nếu các tọa độ không gian (x,y,z) và thời gian (t) trong một HQC nào đó cùng 

với khối lượng (“tự thân”) M được xác định (xem Hình 6). Khi đó nếu chất điểm 

chịu tác động của lực F, người ta có thể viết phương trình chuyển động của nó theo 

định luật 2 Newton (1). Dấu “=” ở (1) phải được hiểu là “cân bằng” chứ không 

phải là “bằng” bởi lẽ: 2 vế của nó thuộc về 2 đối tượng độc lập nhau - vế phải là 

lực tác động từ phía ngoài lên chất điểm, vế trái chứa đựng các thông số động học 

của bản thân chất điểm.  
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Nhưng lực thì phải cân bằng với lực chứ không thể với đại lượng nào khác, 

do đó người ta buộc phải đưa ra một khái niệm làm đau đầu bao thế hệ các nhà vật 

lý, đó là “lực quán tính” xác định theo biểu thức (2), ở đây dấu “=” đã có thể được 

hiểu với đúng nghĩa của nó vì cả hai vế của (2) đều thuộc về cùng một đối tượng, 

đó là chất điểm mà ta đang xét.  

 

III. KẾT LUẬN 

1. Khối lượng quán tính không phải là đặc tính vốn có, một “cái có sẵn” 

bên trong vật thể hay còn gọi là “khối lượng quán tính tự thân” mà là 

một đặc tính động lực học xác định nhờ lực tương tác của vật thể 

trong trường lực thế và gia tốc chuyển động của nó trong trường lực 

thế đó.  

2. Hoàn toàn không có sự tương đương nào giữa khối lượng quán tính 

với khối lượng hấp dẫn và nguyên lý tương đương chỉ đúng trong 

0 

Y 

F

Z 

X x 

FaF −=−= Fqt M
M

F

F
a =

),,,,( tzyxMA

Fa

Hình 6. Biểu diễn định luật 2 Newton và nguyên lý D’alambert 

Fa−qtF

0 

Y 

ΣFttF

),0,0,0( BMB

),,,( AMzyxA
mF

Fa =
F

Σag

Z 

X x 

Hình 5. Biểu diễn định luật 2 tổng quát của động lực học 

Y 

m=Ftt/g 
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HQC khối tâm của hệ các vật thể mà về thực chất chỉ là HQC ảo vì ở 

đó chỉ là một điểm hình học thuần tuý không có vật thể nào để có thể 

đặt HQC cả.  

3. Định luật rơi tự do của Galileo chỉ đúng đối với các vật thể có khối 

lượng nhỏ khi chúng rơi trong trường hấp dẫn của vật thể có khối 

lượng hấp dẫn lớn hơn nhiều. Ví dụ như trong phạm vi các thí nghiệm 

trên Trái đất, sai lệch chỉ cỡ 10
-24

. Trong trường hợp chung nhất, các 

vật khác nhau sẽ rơi khác nhau.  

4. Đối với một HQC bất kỳ, không nhất thiết phải là HQC quán tính, 

cần áp dụng định luật 2 tổng quát của động lực học, khi đó, định luật 

2 Newton trở thành trường hợp riêng khi có thể bỏ qua tương tác của 

lực trường thế lên vật thể đó so với lực tác động trực tiếp lên nó. Ở 

đây phải lưu ý là bỏ qua lực trường thế như vậy nhưng khối lượng 

quán tính là tỷ số giữa lực trường thế đó với gia tốc chuyển động thì 

vẫn không hề thay đổi.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Max Jammer. Concepts of mass in classical and mordern physics. Harvard 

University press. Cambridge -Massachusetts. 1961.  

2. M. Chown. A Mass of Inetia. 2001 

3. Е. И. Бутиков А. С. Кондратьев. Физика 1 – Механика. Физматлит. Москва 

– Санкт – Петербург – 2000. 

4. Е. И. Бутиков А. С. Кондратьев. Физика 3 – Строение и свойства вещества. 

Физматлит. Москва – Санкт – Петербург – 2000. 

5. Bergman D. “Forces on Moving Objects”. Common Sense Science CO1. 

6. Веrgman D. “Theory of Forces”. Common Sense Science LN1 (1998). 

7. Bergman D. “Inertial Mass of Charged Elementary Particles”. Common Sense 

Science CR1 (1997). 

8. D. Acosta. The Inertial Mass, 2003, http://www.arrakis.es/~dacosta/masai.htm 

9. Окунь Л. Б. Понятие массы. Успехи физических наук. 1989, т.158.- с.512-

530. 

http://www.arrakis.es/~dacosta/masai.htm


 18 

10. Origin of Inertial Mass.  2002. http://www.commonsensesscience.org/pdf/ 

inetialmass.pdf#search=inertial%20mss 

11. Храбко Р. И.  Что есть масса? Успехи физических наук. 2000, N12. Цс. 

1363-1366. 

12. А. Ейнштейн. Собрание научных трудов, Т. I, II, III. 1965. 

13. А. Еinstein, L. Infeld. Sự tiến triển của vật lý học. Dịch từ tiếng Anh. NXB 

KH&KT, Hà nội, 2005. 

14. Vũ Huy Toàn. Khối lượng quán tính và cơ động lực học. Báo cáo poster tại 

Hội nghị Vật lý Lý thuyết Toàn quốc, Sầm sơn, 2003.  

15. В. А. Угаров. Специальная теория относительности. Издат. “Наука”, 

Москва, 1977.  

16. Б. М. Яворский А. А. Детлаф. Спровочник по физике. Физматлит. 

“Наука”, Москва, 1996. 

 

http://www.commonsensesscience.org/pdf/%20inetialmass.pdf#search=inertial%20mss
http://www.commonsensesscience.org/pdf/%20inetialmass.pdf#search=inertial%20mss

	E-mail: vuhuytoan@hn.vnn.vn
	I. MỞ ĐẦU.



