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KHÁM PHÁ BẢN CHẤT VẬT CHẤT TỐI 

Tóm tắt 

Vật chất tối được cho là lớn hơn 5 lần vật chất đã được biết đến trong vũ trụ và 

mặc dù đã được dự đoán cách đây đã 80 năm, nhưng bản chất của nó vẫn còn là câu hỏi 

thách đố của thế kỷ XXI này. Nhờ vào các giả thiết đột phá về electron và positron được 

thực nghiệm xác nhận: Chúng chỉ có tương tác điện mà không có tương tác hấp dẫn, tác 

giả đã đưa ra được mô hình cấu trúc của photon là cặp electron-positron hoàn toàn phù 

hợp với tất các thí nghiệm từ trước tới nay về nó. Chính vì có cấu trúc như vậy, photon 

mới không có khối lượng trong trường điện từ, nhưng lại có khối lượng trong trường 

hấp dẫn. Từ đây, tác giả đã tính được khối lượng hấp dẫn của photon vào cỡ 2me - ở 

đây me là khối lượng của electron. Sử dụng giá trị khối lượng này của photon vào 

phương trình tính toán chuyển động của các ngôi sao trong các thiên hà, tác giả nhận 

được bức tranh hoàn toàn phù hợp với các kết quả quan sát về việc quay nhanh của các 

thiên hà được biết đến. Bản chất của vật chất tối đã được khám phá. 

Từ khoá: Vật chất tối, khối lượng của photon, tốc độ quay của thiên hà 

I. KHÁI QUÁT 

1. Vật chất tối là gì? 

Khi quan sát chuyển động của các ngôi sao trong dải Ngân hà, Jan Oort [1] đã phát 
hiện ra rằng các ngôi sao ở xa tâm dải Ngân hà không chuyển động chậm dần như tính 
toán của cơ học Newton mà lại hầu như không đổi, và hiện tượng này được quan sát thấy 
ở hầu hết các thiên hà xoắn ốc khác (xem Hình 1a). Trong khi đó, đối với các thiên hà cầu 
hoặc elip, tình hình lại còn “tồi tệ” hơn: tốc độ quay của những ngôi sao bên ngoài càng 
ngày càng lớn lên một cách khó hiểu (xem Hình 1b). 

a) 

Hình 1. Đường cong biểu diễn tốc 
độ quay của các sao trong thiên hà xoắn 
ốc a) và các thiên hà cầu hoặc elip b) 
phụ thuộc vào khoảng cách: Theo tính 
toán (A) và theo quan sát thấy (B).                                                  b) 

Để giải thích bức tranh nhận được đó, người ta giả thiết có một loại “vật chất tối” 
được phân bố trong các thiên hà, tuy không thể ghi nhận được bằng thiết bị hay quan sát 
thấy bằng kính thiên văn, tức là không có tương tác điện từ, nhưng lại có tương tác hấp 
dẫn với các vật thể.  

Gần đây, có những thông báo dường như đã tìm thấy manh mối của vật chất tối này 
ở dạng những “sợi liên kết” [2], nhưng về thực chất chỉ là cách suy diễn theo ý muốn, 
cũng như “khát vọng” chủ quan hơn là các bằng chứng thực nghiệm khoa học (xem Hình 
2). Trong bài này, tác giả muốn chứng minh sự tồn tại các chuyển động “kỳ dị” của thiên 
hà không phải do một loại vật chất “tối” nào khác gây nên, mà vẫn chỉ là do vật chất thậm 
chí là rất “sáng” có sẵn trong vũ trụ, đó chính là photon đã bị bỏ qua. 

B 

A 
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Hình 2. Người ta cho rằng hai cụm 
thiên hà Abell 222 và Abell 223 được liên 
kết bởi cái gọi là “sợi” vật chất tối. 

 

2.  Các định đề được chấp nhận 

 Định đề 1: Mọi thực thể vật lý đều tồn tại phụ thuộc lẫn nhau  

Từ trước tới nay, vật lý chỉ xem xét sự vật theo quan niệm hoàn toàn tồn tại tự thân, 
tức là cho phép một vật thể tồn tại hoàn toàn cô lập, độc nhất trong vũ trụ, nhưng có khối 
lượng quán tính m và rồi từ đó xem xét chuyển động của nó theo định luật của cơ động 
lực học.  

Sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau được thể hiện ở ba khía cạnh:  

1a. Về hình thức: Mọi thực thể vật lý (viết tắt là TTVL) đều gồm hai phần liên quan 
mật thiết với nhau một cách biện chứng, đó là phần “vật thể” có kích thước hữu hạn, là cái 
mà ta đang nhìn thấy, và phần “trường” có kích thước tới vô cùng, là cái mà chúng ta 
không nhìn thấy; như thế, có thể nói là cả vũ trụ đang nằm gọn “bên trong mỗi TTVL” 
cũng không hề sai và điều đó cũng đúng với bất kì vật thể nào – tất cả đều “nằm trong 
nhau” và vì vậy, chúng phụ thuộc lẫn nhau. Cả hai phần “vật thể” và “trường” của cùng 
một TTVL liên hệ qua lại biện chứng với nhau: Năng lượng của phần này tăng lên bao 
nhiêu thì năng lượng của phần kia giảm đi bấy nhiêu và ngược lại.  

1b. Về nội dung: Việc “nằm trong nhau và phụ thuộc lẫn nhau” này có nguyên nhân 
nội tại đó là “sự tương tác”; mọi TTVL đều tương tác được với nhau – đơn giản chỉ là vì 
“anh ở trong tôi mà tôi cũng đang ở trong anh”, không có chuyện “tương tác trên khoảng 
cách nào cả” để phải cần tới các “hạt mang lực” nào. Mỗi TTVL có thể được ví với “con 
bạch tuộc” với phần đầu nhìn thấy được, nhưng với các “xúc tu” vô hình và có thể vươn 
xa tới vô cùng; mỗi “xúc tu” lại bám vào đầu của một con bạch tuộc khác; có vô số các 
“xúc tu” như thế. Và đến lượt mình, mỗi con bạch tuộc ấy lại bị các xúc tu của vô số các 
con bạch tuộc khác bám vào, cứ như thế… như thế… 

1c. Về cách thức biểu hiện: Cả hình thức lẫn nội dung ở trên đã dẫn đến một cách 
thức biểu hiện chung nhất cho mọi TTVL mà (bằng nhận thức chủ quan của mình) ta vẫn 
gọi là “khối lượng” với hai loại khác nhau về bản chất nhưng có quan hệ nhân quả với 
nhau đó là: “Khối lượng hấp dẫn” (ta sẽ ký hiệu bằng chữ viết hoa Mi), hay trong trường 
hợp chung nhất là “khối lượng tương tác”, đặc trưng cho khả năng tương tác của mỗi 
TTVL, và “khối lượng quán tính” (ta sẽ ký hiệu bằng chữ thường mik) đặc trưng cho quán 
tính chuyển động của TTVL có khối lượng hấp dẫn Mi đó trong trường lực thế của TTVL 
khác có khối lượng hấp dẫn Mk.  

Ví dụ, nếu chỉ quan tâm tới quan hệ giữa 2 TTVL có khối lượng hấp dẫn M1 và M2 
thì khối lượng quán tính m của chúng liên quan với các khối lượng hấp dẫn đó theo công 
thức đã được tác giả chứng minh ở [3]: 
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ở đây, F12 và a12 – tương ứng là lực hấp dẫn của vật thể M1 tác động lên vật thể M2 và gia 
tốc chuyển động tương đối của của vật thể M2 so với vật thể M1; F21 và a21 – tương ứng là 
lực hấp dẫn của vật thể M2 tác động lên vật thể M1 và gia tốc chuyển động tương đối của 
của vật thể M1 so với vật thể M2. Từ (1) có thể thấy rất rõ sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau đã 
được thể hiện một cách định lượng như thế nào: Chỉ cần 1 trong 2 khối lượng hấp dẫn 
bằng 0 mà TTVL kia bị coi là cô lập, như thường được xem xét trong vật lý hiện hành, thì 
nó sẽ không còn quán tính nữa, tức là khối lượng quán tính cũng = 0. Hay nói cách khác, 
khi một TTVL chuyển động không trong tương tác với một TTVL nào khác, khối lượng 
quán tính của nó sẽ = 0. Trong thực tế, điều này thường xảy ra khi các điện tích trái dấu 
kết hợp với nhau trở nên một vật thể trung hoà, ví dụ như nguyên tử hay phân tử chẳng 
hạn, chúng sẽ không còn tương tác điện với các điện tích khác được nữa nên trong điện 
trường, khối lượng quán tính trong điện trường của chúng bằng 0, nhưng vẫn còn tương 
tác hấp dẫn nên vẫn có khối lượng hấp dẫn. 

Cũng từ (1), nếu M1 >> M2, ta có 22112 Mmm ≈= . Giả sử M1 là Trái đất, còn M2 là 
một vật nào đó trên Trái đất, ta có khối lượng hấp dẫn của vật đó luôn bằng chính khối 
lượng quán tính của nó trong mọi thí nghiệm, và điều này đã dẫn đến một kết luận sai lầm 
về cái gọi là nguyên lý tương đương mà thực ra nó chỉ là gần đúng, khi các vật thể thí 
nghiệm nhỏ hơn nhiều so với khối lượng của Trái đất. 

Định đề 2: Hạt cơ bản 

Hạt cơ bản là những hạt không thể bị phân chia thành bất kể hạt nào khác, vì vậy, tất 
cả các TTVL đều cấu tạo từ chúng. Tác giả chấp nhận định đề sau: 

Electron và positron là 2 hạt  cơ bản trong đó, tác động của positron là chủ động – 

quy ước gọi là “mang điện tích dương (+)” còn tác động của electron là bị động – quy 

ước gọi là “mang điện tích âm (–)”; các hạt này chỉ có tương tác điện, không có tương 

tác hấp dẫn. 

 Có một số bằng chứng thực nghiệm ủng hộ cho định đề này. 

+ Thứ nhất, trong tất cả các cuộc va chạm năng lượng cao hiện được biết đến, chỉ có 
2 hạt này là hoàn toàn không thấy bị phân chia. Các hạt quark huyền thoại nếu có cũng chỉ 
tồn tại bên trong hadron, chứ không ở dạng tự do để có thể ghi nhận được. Thứ nữa, các 
hạt e- và e+ này hoặc là “biến mất” một cách bí hiểm thành cái gọi là “năng lượng” (của 
“chẳng cái gì cả!”) – hiện tượng “hủy hạt”, hoặc kết hợp với một số hạt sơ cấp để trở 
thành các hạt sơ cấp khác, chứ tuyệt nhiên không để lại dù chỉ là một “mảnh vỡ” nào.  

+ Thứ hai, khối lượng của electron (e-) và positron (e+) xác định được bằng thực 
nghiệm:  

                                         3110109548,9 −

−+ ×≈== eee mmm kg         (2) 

chỉ có thể theo một cách duy nhất đó là sử dụng hiện tượng quán tính trong trường điện 
từ, mà như thế có nghĩa là chỉ xác định được khối lượng quán tính chứ không phải là khối 
lượng hấp dẫn của chúng!  

+ Thứ ba, bản thân cái gọi là “khối lượng hấp dẫn” nếu có (?) thì có lẽ cũng chỉ có 
thể gây nên tương tác “hấp dẫn” giữa chúng tính theo định luật vạn vật hấp dẫn bằng:  

 269262211112
21 /1028,5/101,91067,61067,6/ RRxRMMFN

−−−− ×≈××××== γ (N).        (3) 

Trong khi đó, tương tác điện tính theo định luật Coulomb với điện tích qe+ = qe-≈ 

1,6× 10-19 C bằng:                                                    
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                      228238292 103,2106,1.109 RRxRqqkF
eeCC

−− ×≈×== −+ (N).                (4) 

Có nghĩa là tương tác điện lớn gấp FC/FN ≈ 4×1040 lần tương tác hấp dẫn giữa chúng 
(nếu có) nên có thể bỏ qua tương tác hấp dẫn với sai số (nếu có) không vượt quá 10-40.  

+ Thứ tư, khối lượng quán tính của e- và e+ là nhỏ nhất trong tất cả các khối lượng 
quán tính của các hạt sơ cấp đo được bằng thực nghiệm. Việc khối lượng của neutrino có 
giá trị <10-35kg chỉ là giả định về phương diện lý thuyết chứ chưa có bất cứ một thí 
nghiệm thật sự tin cậy nào xác nhận cả, mà về nguyên tắc, sẽ không thể nào xác định 
được, vì nó là một hạt trung hòa về điện, nên không thể dùng điện trường hay từ trường 
vào mục đích này, do đó sẽ không thể nào đo đạc được. 

3.  Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế 

Như chúng ta đã biết, cái được gọi là “năng lượng toàn phần” của một vật thể được 
Einstein xác định theo công thức nổi tiếng: 

2
mcE = .            (5) 

Tuy nhiên, chẳng biết do vô tình hay cố ý mà người ta đã quên đi mất một chi tiết 
quan trọng đó là khi chứng minh công thức (5), Einstein đã phải giả thiết là vật thể có 
khối lượng quán tính m đang chuyển động tự do trong một hệ quy chiếu quán tính, tức là 
không chịu tác động của một lực trường thế nào, cũng tức là không có thế năng [4]. Hay 
nói cách khác, năng lượng được tính theo công thức (5) không phải là năng lượng toàn 
phần của TTVL, vì nó chỉ bao gồm động năng và nội năng (đúng hơn là “năng lượng 
nghỉ”) thôi, mà không chứa thế năng trong đó. 

Tại [3], tác giả cũng đã chứng minh công thức năng lượng toàn phần của TTVL 
tương ứng với trạng thái đặc trưng nhất là trạng thái rơi tự do, hoặc nằm yên trong trường 
lực thế:   

kUmcW 22 += ,           (6) 
ở đây Uk – là thế năng tới hạn của TTVL trong trường lực thế, tức là thế năng lớn nhất mà 
một TTVL có thể có trong trường lực thế đó mà vẫn duy trì được cấu trúc của nó; vượt 
quá giá trị này, phần vật thể của TTVL sẽ bị trường lực thế bóp vỡ nát – nó không còn là 
nó nữa (vì vậy, mới gọi là “tới hạn”). Cũng xuất phát từ điều kiện tới hạn đó, công thức 
(6) có thể được viết ở dạng đơn giản hơn: 

22mcW = .            (7) 

So sánh (7) với công thức (5) do Einstein nhận được với vật thể chuyển động tự do, 
ta thấy khi tính đến cả thế năng trong trường lực thế nữa thì năng lượng toàn phần của nó 
lớn hơn gấp đúng 2 lần. Điều quan trọng là điều kiện để có công thức (5) không bao giờ 
tồn tại trong thực tế và do đó, thực tế phải áp dụng công thức (7) mới là đúng.  

II. BẢN CHẤT VẬT CHẤT TỐI 

1. Photon là gì? 

Trong báo cáo “Cấu trúc của photon” trình bầy tại Hội nghị Khoa học Quang học và 
Quang phổ toàn quốc lần thứ VI, 2010 tại Hà nội, được đăng trong Tuyển tập: “Advances 
in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI, 2011” [5], tác giả đã chỉ ra rằng 
một số thí nghiệm, ví dụ như hiện tượng phân rã của photon hay sự hình thành photon từ 
electron và positron, chứng tỏ cái gọi là “photon” là một hạt có cấu trúc từ 2 hạt cơ bản là 
electron và positron vừa quay xung quanh tâm quán tính chung, vừa chuyển động với tốc 
độ ánh sáng c (xem Hình 3a).  
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Ở cự ly gần, photon tạo ra trường điện từ với các véc tơ cường độ điện trường E và 

từ trường H vuông góc với nhau trong HQC XEH (xem Hình 3b) đúng như đã được các 
phương trình Maxwell mô tả [6]. Tại một khoảng cách tới hạn RT nào đó cách trục chuyển 
động X của photon, nó không tương tác điện với các điện tích khác (xem Hình 3c) và từ 
khoảng cách R ≥ RT, nó không có quán tính trong trường điện, cũng tức là khối lượng 
quán tính của nó = 0. 

Mặt khác, theo Định đề 1a, photon phải có phần “trường” của nó ở xa tới vô cùng 
nên theo Định đề 1b, nó phải có tương tác với các TTVL khác nằm trong phần “trường” 
này của nó mà tương tác này chỉ có thể duy nhất là tương tác hấp dẫn. Nói cách khác, 
photon có tương tác hấp dẫn như mọi TTVL khác đã được biết đến. Khi đó, theo Định đề 
1c, nó sẽ phải có khối lượng hấp dẫn Mph và tương ứng là khối lượng quán tính mph trong 
trường hấp dẫn như tất cả các TTVL khác. Chúng ta có thể xác định được khối lượng hấp 
dẫn tối thiểu này của photon một cách gần đúng dựa vào năng lượng toàn phần của mỗi 
hạt electron và positron cấu thành nên nó theo biểu thức (7): 22 cmW ee = . Do đó, năng 
lượng toàn phần của 2 hạt này trước khi kết hợp thành photon bằng:   

242 cmWW eeph =≈                (8) 

Nói “tối thiểu” là vì khi 2 hạt electron và positron này kết hợp lại thành photon như 
đã mô tả ở trên thì ngoài năng lượng của chúng theo (8) còn có năng lượng chúng nhận 
được từ bên ngoài hệ 2 hạt đó nữa. Cũng theo (7), ta có thể viết cho photon với khối lượng 
quán tính mph: 

       22 cmW phph =           (9) 

Từ đây, có thể tính được khối lượng quán tính của photon khi cân bằng (8) và (9): 

eph mm 2≈ và do đó, khối lượng hấp dẫn của nó sẽ bằng:  
301082,12 −×≈≈= ephph mmM  kg        (10) 

Trong [7], tác giả đã chứng minh được công thức chính xác cho khối lượng của 
photon trong trường hấp dẫn, nhưng giá trị tính được theo (10) sai khác với nó là rất nhỏ 
(<< 10-5), chính vì vậy, mọi photon đều lệch hướng như nhau trong trường hấp dẫn như đã 
được thực nghiệm ghi nhận. Vì vậy, sau này ta sẽ chỉ cần sử dụng giá trị tính theo (10) 
này là đủ. 

2.  Photon làm thay đổi tốc độ quay của thiên hà 

Hình 3.  Photon chuyển động tạo nên sóng điện từ. 
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Cho tới nay, vật lý hiện đại vẫn cho rằng photon không có khối lượng nghỉ, còn khối 
lượng tương đối tính của nó lại quá nhỏ được tính theo công thức của Einstein: 

2
c

hv
mph = ,                (11) 

ở đây h ≈ 6,63x10-34 Js – là hằng số Planck; c ≈ 3x108 m/s – là tốc độ của ánh sáng trong 
chân không; v – là tần số của photon. Người ta ước tính có khoảng 500 photon vi sóng 
trong mỗi cm3 ở khoảng không gian giữa các thiên hà hay N = 5x108 photon/m3 [8]. Khi 
đó, mật độ của photon theo khối lượng bằng: 

php Nm=0ρ .          (12) 

Thay (11) vào (12) với các giá trị bằng số tương ứng, ta chỉ được: 

vv
c

Nhv
p

42
16

348

20 1068,3
109

1063,6105 −
−

×≈
×

×××
≈=ρ  

Nếu tần số của photon vi sóng trung bình vào khoảng 1010Hz, thì trong mỗi m3 có 
~4x10–32 kg photon. Trong khi đó, mật độ vật chất trung bình của vũ trụ là ~10–27 

kg/m3[8], tức là lớn hơn hàng trăm ngàn lần. Có lẽ vì thế mà người ta đã bỏ qua chúng?  

Tuy nhiên, nếu thay mph từ (10) vào (12) với các giá trị bằng số tương ứng, ta được 
mật độ của photon vi sóng ρp0 ~ 10–22 kg, tức là ngược lại, lớn hơn mật độ vật chất hàng 
trăn ngàn lần. Khi đó, sự ảnh hưởng của photon vào quá trình quay của các thiên hà là rất 
lớn. Chỉ có điều vật chất thông thường phân bố tập trung chủ yếu trong các ngôi sao hay 
hố đen tại tâm thiên hà, còn photon lại phân bố hầu như đều khắp không gian nên sự ảnh 

hưởng sẽ yếu hơn nhiều so với các dạng vật chất ấy 
khi ở phạm vi nhỏ. Ta sẽ đánh giá cụ thể: Giả sử sự 
phân bổ vật chất trong thiên hà có dạng đơn giản là 
một hố đen ở tâm có khối lượng M0, các sao và khí 
bụi vũ trụ có mật độ ρs = const cho tới bán kính Rs 
(xem Hình 4). Khi đó, khối lượng hấp dẫn của lượng 
vật chất chứa trong hình cầu bán kính r < Rs sẽ bằng:  

srs rMMMM ρπ 3
00 3

4
+=+= .   (13) 

Tại biên Rs, ta có:  

ssm RMM ρπ 3
0 3

4
+= .               (14) 

Từ bán kính này trở đi (R > Rs), giả thiết rằng 
mật độ vật chất giảm theo hàm mũ có dạng: 

ss RRRa

ssx e
/)( −−= ρρ          (15) 

ở đây a – là hằng số. Để đơn giản, ta có thể chia thiên hà một cách gần đúng thành những 
lớp mỏng hình cầu có bề dầy tương ứng là (Ri+1 – Ri) và giả thiết rằng mật độ vật chất 
trong phạm vi mỗi lớp này ρsi+1 ≈ const, do đó ta có thể tính được khối lượng của vật chất 
chứa trong mỗi lớp mỏng đó theo cách thông thường mà không cần phải dùng phép tích 
phân bội ba phức tạp: 

1
33

1 )(
3

4
++ −= siiisi RRM ρπ .                 (16) 

Và do vậy, tổng khối lượng vật chất trong hình cầu bán kính R > Rs sẽ bằng: 

Rs 

r 

M0 

X 

Y 

Z 

Ri 

Ri+1 

Hình 4. Một mô hình phân bố 
vật chất trong thiên hà 
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−++= ∑

=

++

1
1

33
1

3
0 )(

3

4

i

siiisssR RRRMM ρρπ .       (17) 

Ngoài ra, ta cũng giả thiết rằng mật độ của photon ρps = const trong bán kính Rs, còn 
ở ngoài bán kính này cũng giảm theo quy luật hàm mũ theo khoảng cách tới tâm thiên hà 
từ giá trị ρps ≈ 2x10–22kg/m3 như đã nói ở trên: 

( )RsRRb

ppR
sAe

/)(
0 1 −−+= ρρ .         (18) 

ở đây A = (ρps – ρp0)/ρp0 với ρp0 – là mật độ photon trong không gian giữa các thiên hà; b – 
là hằng số. Trong phạm vi thiên hà tập trung chủ yếu các sao và bụi vũ trụ (< Rs), photon 
có mật độ cao hơn so với ngoài không gian giữa các thiên hà là do chúng luôn được sinh 
ra từ các ngôi sao và giảm dần cường độ theo khoảng cách. Trên Hình 5, biểu diễn phân 
bố mật độ vật chất và photon. 
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Khi đó, tương tự như đối với dạng vật chất vừa xét ở trên, ta cũng có khối lượng hấp 

dẫn của photon chứa trong hình cầu bán kính r < Rs ở dạng:  

psps rM ρπ 3

3

4
= ,          (19) 

và tại bán kính Rs là:   pssps RM ρπ 3

3

4
= .          (20) 

Ở phạm vi ngoài bán kính Rs, ta cũng làm tương tự như đối với các dạng vật chất 
khác ở trên và do vậy, khối lượng của photon trong hình cầu bán kính R sẽ là: 









−+= ∑

=

++

1
1

33
1

3 )(
3

4

i

psiiipsspR RRRM ρρπ .        (21) 

Khi đó, có thể tính được tổng lượng vật chất và photon trong hình cầu bán kính R 
cũng như lực hướng tâm do tổng khối lượng đó tác động lên một ngôi sao khối lượng M: 

a) Ở khoảng cách  r < Rs 

- Từ (13) và (19), ta có tổng khối lượng: 

 ( )
psspssr rMMMM ρρπ ++=+=Σ

3
0 3

4
,             (22) 

- Lực hướng tâm  Fhtr:   
2

r

MM
F r

htr
Σ= γ          (23) 

Hình 5. Sự phân bố 
mật độ vật chất và 

photon trong thiên hà 
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- Lực ly tâm Fly :   
r

MV
F r

lyr

2

= .          (24) 

- Từ điều kiện cân bằng giữa lực hướng tâm Fhtr (23) và lực ly tâm Flyr (24), ta rút ra 
được tốc độ quay Vr của ngôi sao ở bán kính r đó: 







++== Σ )(

3

4 3
0 pss

r

r rM
rr

M
V ρρπ

γ
γ .                (25) 

b) Ở khoảng cách  R > Rs 

- Từ (17) và (21), tương tự ta có tổng khối lượng: 









+−+++=+= +

=

++Σ ∑ ))(()(
3

4
1

1
1

33
1

3
0 psi

i

siiipssspRsRR RRRMMMM ρρρρπ         (26) 

và tốc độ quay:    
R

M
V R

R
Σ= γ .                  (27) 

Các kết quả tính toán tốc độ quay của thiên hà được thực hiện bằng chương trình 
Excel trên máy tính điện tử đối với các trường hợp không tính đến khối lượng của photon 
(VA) và có tính đến khối lượng đó, nhưng với mức phân bố mật độ vật chất và photon khác 
nhau trong khi tất cả các thông số khác là như nhau ta có:  

- VB ứng với trường hợp khi a = 3;   b = 0,04; 

- VC ứng với trường hợp khi a = 1,5; b = 0,02. 

Trên Hình 6, biểu diễn sự phụ thuộc các tốc độ đó vào khoảng cách tới tâm thiên hà. 
Từ đây cho thấy những tính toán lý thuyết có tính đến khối lượng hấp dẫn của photon này 
hoàn toàn phù hợp với các kết quả quan sát thực tế của thiên văn học: Hình dáng đường 
VB ở đây trùng với hình dáng đường B trên Hình 1a, còn hình dáng đường VC ở đây trùng 
với hình dáng đường B trên Hình 1b.  
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III. KẾT LUẬN 

1- Cần phải chấp nhận các định đề: 

Hình 6. Đồ thị biểu 
diễn tốc độ quay 

của thiên hà phụ 
thuộc vào khoảng 

cách 
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- Mọi thực thể vật lý đều tồn tại phụ thuộc lẫn nhau và sự tồn tại như vậy biểu hiện 
qua hình thức là cấu trúc “vật thể-trường”, qua nội dung là “tương tác” và qua đặc tính 
động lực học là “khối lượng” với hai loại khác nhau, nhưng có quan hệ nhân quả với 
nhau, là “khối lượng hấp dẫn”, hay “khối lượng tương tác”, và “khối lượng quán tính”. 

- Hai hạt electron và positron là các hạt cơ bản chỉ có tương tác điện, không có 
tương tác hấp dẫn. 

2- Cái được gọi là vật chất tối đã lộ diện: Đó chính là biển photon tràn ngập trong 
vũ trụ đã khiến các thiên hà quay nhanh hơn một cách lạ thường với những cách thức khác 
nhau phụ thuộc vào đặc điểm phân bố vật chất cũng như photon trong các thiên hà đó.  

3- Kết quả này một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn mà “Con đường mới của 
vật lý học” (CĐM) đã chỉ ra như là cơ sở nền tảng cho vật lý học hướng tới thống nhất 
mọi quy mô của vũ trụ: Từ vi mô tới vĩ mô, và cụ thể ở đây đã giúp loại bỏ 22% cái gọi là 
“vật chất tối” đã tồn đọng 80 năm nay trong nhận thức của nhân loại. 
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