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Tóm tắt

Năng lượng của mọi vật thể và mọi quá trình vật lý hiện được mô tả bởi phương trình nổi 
tiếng E=mc2 của Einstein. Tuy nhiên, cơ sở để rút ra phương trình này phải là các hệ quy 
chiếu quán tính mà trên thực tế, nhất là đối với thế giới vi mô – nơi duy nhất có thể kiểm chứng 
tính đúng đắn của phương trình đó, thì lại hoàn toàn không thể có những HQC như vậy. Xuất 
phát từ những quan niệm mới của vật lý học hiện đại đã được tác giả trình bầy gần đây, tác 
giả đã tiến hành tính toán lại phương trình năng lượng của các thực thể vật lý trong các HQC 
phi quán tính, cụ thể là  trong trường lực thế với thế năng U(R) và đã rút ra được phương trình 
tổng quát W=mc2+2U(RK). Bên cạnh đó, đã xác lập được tác dụng tối thiểu của trường hấp 
dẫn nhằm tính đến ảnh hưởng của các thiên thể với nhau từ góc độ năng lượng.

Từ khóa: năng lượng, chuyển động theo quán tính, rơi tự do, tác dụng tối thiểu của trường 
hấp dẫn.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo quan điểm của vật lý hiện hành, năng lượng của bất kỳ một vật thể nào có 
khối lượng m cũng đều xác định theo công thức của Einstein:

                                                      
2mcE  .                                                           (1)

Công thức (1) còn được hiểu như là sự tương đương giữa năng lượng và khối lượng 
đối với mọi quá trình vật lý và được đánh giá là một trong “10 công thức đẹp nhất của 
của mọi thời đại”. Tuy nhiên, không hiểu tại sao người ta lại quên mất rằng để chứng 
minh công thức này, có một điều kiện tiên quyết là hệ quy chiếu (HQC) mà vật thể có 
khối lượng m nằm trong đó cũng như HQC mà từ đó xác định năng lượng E phải đều 
là các HQC quán tính, có nghĩa là các HQC phải hoàn toàn tự do. Ở thế giới vĩ mô, 
trong một phạm vi hẹp về cả không gian và thời gian, có thể tạm coi như các HQC 
như vậy có thể tồn tại với một sai số nào đấy, nhưng trong thế giới vi mô, một điều 
kiện như vậy không bao giờ có thể đáp ứng được, thậm chí là với mức độ sai số thô 
thiển nhất có thể nghĩ đến. Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, việc xác định sai số và 
phạm vi áp dụng công thức (1) lẽ ra cũng đã phải được thực hiện thì mới đúng, vậy 
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mà, rất tiếc cho đến nay, công thức (1) vẫn được coi là đúng tuyệt đối trong mọi 
trường hợp – đó phải chăng chính là sự thiếu lành mạnh hay bất cẩn trong khoa học? 

Trong khi đó, có một thực tế là bản thân công thức (1) về thực chất vẫn chưa 
được hề được chứng minh – thế mới thật là oái oăm! Việc chứng minh nó đã chứa 
đựng bất cập ngay từ đầu bởi chính tác giả - Einstein vĩ đại! Sự thiếu cơ sở lôgíc của 
Einstein đã được Aivs chỉ ra trong “Journal of the Optical Society Of America”, 42, 
540 – 543. 1952. Từ đó, người ta thôi không dùng cách chứng minh của tác giả nữa mà 
sử dụng sự phụ thuộc của khối lượng quán tính vào vận tốc:
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0

1
m

m
m 


                                                   (2)

cùng với định luật 2 Newton:

                                                           
dt

mVd
F

)(
                                                          (3)

để tính ra công thức đó. Nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, lại xuất hiện bất cập 
mới, mà lần này thì ... chắc là “vô phương cứu chữa”!

Thứ nhất, bản thân công thức (2) được chứng minh chỉ cho vật thể đang chuyển 
động thẳng đều với vận tốc V trong một HQC quán tính và có khối lượng m0 trong 
HQC mà nó đứng yên trong đó (cũng phải là HQC quán tính). Có nghĩa là cần phải 
được hiểu là:

+ Nếu vật thể đang chuyển động với vận tốc V1 thì ta có m1 = m0γ1;
+ Nếu vật thể đang chuyển động với vận tốc V2 thì ta có m2 = m0γ2;
....
+ Nếu vật thể đang chuyển động với vận tốc Vn thì ta có mn = m0γn

v.v.. 
với V1, V2, ... Vn là các giá trị vận tốc không thay đổi theo thời gian, thỏa mãn yêu cầu 
của chuyển động thẳng đều, chứ hoàn toàn không phải là các giá trị vận tốc tức thời; 
tương tự như vậy, khối lượng quán tính m1, m2... mn là các giá trị khối lượng tương 
ứng tính được trong HQC1, HQC2...HQCn tương ứng, chứ hoàn toàn không phải là các 
giá trị của m là một “hàm” của vận tốc theo cách hiểu thông thường về một hàm số: 
m = m(V) trong đó V là đại lượng biến thiên liên tục, vì bất kỳ một sự biến thiên nào 
của vận tốc V cũng đều khiến cho điều kiện về HQC quán tính của vật thể chuyển 
động bị phá vỡ - các biến đổi Lorenz không thể áp dụng được – khi đó, làm sao có thể 
có được công thức (2) được nữa? Chính vì vậy, không thể thay (2) vào (3) để tính đạo 
hàm được vì V đã không thể được phép biến thiên thì cả m cũng chẳng có lý do gì để 
“biến thiên” cả, nên đạo hàm đó phải ≡ 0! Còn nếu cứ cố kiết cho rằng V là đại lượng 
không biến thiên liên tục mà có dạng “bậc thang” thay đổi từ V1 tới Vn thì đạo hàm của 
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nó lại có dạng là hàm Dirac δ(t)! Kết quả là cũng không thể cho ra được công thức cần 
chứng minh.

Thứ hai, bản thân việc áp dụng công thức (3) với F ≠ 0 cũng khiến cho HQC gắn 
với vật thể sẽ trở nên phi quán tính và thuyết tương đối hẹp không áp dụng cho nó 
được nữa thì làm sao có thể sử dụng để chứng minh cái gì? Vấn đề còn là ở tính phi 
lôgíc của định luật 2 của động lực học. Bản thân cơ học Newton cho tới nay, về thực 
chất, chỉ có thể nghiên cứu các quá trình động học xẩy ra trong các HQC quán tính, 
còn một khi đã xuất hiện lực tác động, tức là khi chuyển động của vật thể đã có gia tốc 
thì các định luật cơ bản của động lực học không còn đúng nữa, mà đã như vậy thì bản 
thân khái niệm “định luật cơ bản của động lực học” cũng trở nên vô nghĩa. Nói cách 
khác, khái niệm “định luật cơ bản của động lực học” chỉ là một “ảo giác” vì mục đích 
của nó là để mô tả diễn biến của các quá trình động lực nhưng khi yếu tố “động lực” 
này chỉ vừa mới xuất hiện thì tính hợp lý của các định luật lập tức biến mất vì đã biến 
mất điều kiện về một HQC quán tính – các biến đổi Galileo trở thành vô nghĩa. Chính 
vì vậy, khi cố kiết sử dụng định luật 2 Newton trong điều kiện này đã dẫn đến những 
kết luận sai lệch về bản chất của hiện tượng mà sau này chúng ta sẽ có dịp bàn đến 
trong một chuyên mục khác. 

R0

RAm

RBm

Vật thể A

Vật thể B

Hình 1. Hai vật thể A và B nằm trong phạm vi bán 
kính tác dụng của nhau.
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Cuối cùng, nếu vật thể tồn tại trong một trường lực thế nhất định không thể bỏ 
qua (có nghĩa HQC là phi quán tính) như trên thực tế của hầu hết các hiện tượng thì 
năng lượng của vật thể sẽ ra sao, công thức (1) sẽ gặp phải sai số đến mức nào? 

Đó chính là mục đích của công trình này. Để làm được việc đó, trước tiên hãy xét 
trường lực thế là hấp dẫn, sau đó suy rộng ra đối với trường điện từ cũng như trường 
hạt nhân (mạnh và yếu) vì chúng đều có chung một bản chất là gây nên hiện tượng 
quán tính mà đặc trưng là khối lượng quán tính [1]. Đối tượng xem xét, giả sử là một 
hệ kín gồm 2 thực thể vật lý A và B tương tác với nhau trong phạm vi bán kính tác 
dụng của chúng như chỉ ra trên Hình 1, cụ thể là:

                                                BmAm RRR 0 . 

và với giả thiết năng lượng của A lớn hơn năng lượng của B: WA0>WB0; có 4 trường 
hợp đặc trưng: chuyển động rơi tự do, chuyển động theo quán tính, chuyển động cong 
và chuyển động quay. Ngoài ra, còn cần phải tính đến các khái niệm mới đã được 
phân tích trong [1, 2].

II. CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

Rơi tự do là trạng thái chuyển động của các vật thể chỉ do tương tác của lực 
trường thế giữa các thực thể vật lý với nhau, không có bất cứ một lực nào khác kể cả 
từ bất cứ thời điểm nào trước đó và bản thân chúng cũng không tham gia vào chuyển 
động nào khác trước đó.

Điều kiện không tham gia, cũng như không chịu tác động nào khác với lực trường 
thế nhằm đảm bảo loại trừ ảnh hưởng phụ của các dạng năng lượng khác với năng 
lượng của lực trường thế giữa hai vật thể – yếu tố quyết định tới việc rơi tự do. Điều 
này có nghĩa là vào thời điểm ban đầu t0 = 0, hai vật ở vào khoảng cách bằng với bán 
kính tương tác Rm với vận tốc ban đầu V0 = 0. Và cũng vì chỉ có chuyển động trong 
trường lực thế của 2 vật với nhau nên năng lượng của mỗi vật luôn là đại lượng bảo 
toàn. Tuy nhiên trong thực tế, một điều kiện lý tưởng như vậy không bao giờ có thể 
thực hiện được, do đó chỉ có thể chấp nhận một cách tương đối khi xem xét tới các đối 
chiếu thực nghiệm có thể có. Ví dụ như rơi tự do trong điều kiện trên Trái đất (trong 
thí nghiệm của Galileo), tất nhiên còn cần phải tính đến sự quay quanh mình nó với 
chu kỳ 1 ngày đêm khiến gia tốc rơi tự do giảm đi một lượng xác định và hơn thế nữa, 
ngay cả việc rơi từ một độ cao nào đó rất “khiêm tốn” so với đường kính Trái đất chứ 
không phải xuất phát từ bán kính tác dụng Rm của Trái đất cũng đã khiến cho nội năng 
của vật thể cần nghiên cứu đã “hao tốn” đi một năng lượng tương đương với thế năng 
tại “độ cao” hiện có đó của vật thể so với Trái đất như sau này chúng ta sẽ được thấy. 
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Bây giờ ta sẽ xem xét trạng thái năng lượng của từng vật thể so với nhau, cũng 
như năng lượng tổng của chúng. 

a/ Trạng thái năng lượng của từng vật thể so với nhau.  

+ Trước tiên, chọn HQC đặt trên vật thể A.(xem Hình 2a). Vào thời điểm ban đầu 
vật thể B có nội năng ban đầu bằng:

                                                        00 )( BnBn WRW  ,                                                      (4)

và vì vẫn tồn tại một lực hấp dẫn nào đó tương ứng với thế năng ban đầu:

                                                F
h

R
R eU

0
0 )(


 ,                                                         (5)

nên ngoại năng tổng ban đầu của nó phải bằng:

                                                      00 )( URWBng  .                                                         (6) 

Khi đó, năng lượng toàn phần của vật thể B tại thời điểm ban đầu này sẽ bằng tổng 
của nội năng và ngoại năng:

                                   00000 )()( UWRWRWW BnBngBnB                                            (7)  

Vật thể A

Vật thể B

Z

Y

X

0

R0

rA

rB

RK

U0

b) HQC đặt trên vật thể B

Hình 2. Hai vật thể rơi tự do lên nhau.

Vật thể B

Z

Y

X0

R0

rA rB

RK

U0

Vật thể A

a) HQC đặt trên vật thể A
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và là đại lượng bảo toàn vì theo điều kiện ban đầu về một hệ kín. Từ thời điểm này, nó 
bắt đầu chuyển động về phía vật thể A, hay nói cách khác là hình thành động năng:

                                            V
BR

B

mV
R eK

2
)(

2

                                                         (8)

và thế năng cũng thay đổi đi bằng:

                                              F
h

R
R eU


)( .                                                            (9)

Lúc này, ngoại năng cơ sẽ tăng dần lên khi khoảng cách giảm dần:

                                               )()()( RRR BBng UKW                                                  (10)

và ngoại năng tổng cũng vậy:    

                                       )(
2

)()()(
2

RU
mV

RURKRW BR
BBng  .                                  (11)   

Do đó hiệu
                                         0)()()(  RRWRW BngBngBng W .                                       (12)

Có nghĩa là không có sự chuyển hóa từ ngoại năng thành nội năng mà ngược lại, khi 
ngoại năng tổng xác định theo (11) tăng lên thì nội năng tổng của vật thể sẽ giảm 
xuống vì năng lượng toàn phần của nó, như đã biết, không thay đổi. Nếu bán kính của 
các vật thể thỏa mãn điều kiện: 

                                                          rA + rB ≤ RK                                                       (13)

với RK là khoảng cách mà ở đó nội năng cân bằng với ngoại năng thì việc chuyển động 
sẽ tiếp tục từ khoảng cách này trở đi cũng đồng nghĩa với sự vỡ vụn ra của vật thể B –
nó sẽ không thể tồn tại như nó đang có được nữa. Giả sử vận tốc lúc này đạt giá trị tới 
hạn bằng c, ta có: 

                                           )(
2

)(
2

KKBnB RU
mc

RWW  .                                           (14)

Theo nguyên lý nội năng tối thiểu đối với vật thể B, ta có thể viết:

                                           
W

RU
mc

RW B
KKBng 2

)(
2

)(
2

 .                                     (15)

Từ đây có thể rút ra được năng lượng toàn phần của thực thể vật lý B trong trường lực 
thế của thực thể vật lý A:

                                                   RUmcW KB )(22  .                                              (16)
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Trong trường hợp kích thước của các vật thể không thỏa mãn điều kiện (13) thì vật thể 
B sẽ rơi lên bề mặt của vật thể A. Khi đó có 2 khả năng xẩy ra:

*) Nếu va đập là đàn hồi thì sau khi va đập, 2 vật thể lại rời xa nhau cho đến khi 
đạt được khoảng cách Rm thì biểu thức xác định năng lượng lại trở về dạng (7). Khi đó, 
sẽ phải xẩy ra chu trình ngược lại, 2 vật thể lại tiến sát đến nhau, va đập rồi lại chạy ra 
xa nhau... cứ như vậy tiếp diễn hệt như dao động không tắt của con lắc.

*) Nếu va đập không đàn hồi hoàn toàn mà một phần ngoại năng chuyển thành 
nội năng của vật thì sau khi va đập, chúng không thể đạt đến được biên Rm mà đã hết 
động năng nên phải quay trở lại rồi va đập tiếp, rồi sau khi chuyển một phần ngoại 
năng thành nội năng, chúng lại rời xa nhau nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc va 
đập... cứ như thế - giống như một con lắc dao động tắt dần – kết quả cuối cùng là nó sẽ 
nằm yên trên bề mặt của vật thể A với ngoại năng chỉ còn là thế năng tại bề mặt của 
vật thể A:

                                               )()( ABABBng RR UW                                                (17) 
và nội năng bằng:

                                                    )()( ABBngBABBn RWWRW  .                                      (18)

Vì năng lượng tổng là đại lượng bảo toàn: WB = WB0 = const, nên sau khi thay WB0 từ 
(7) vào WB của (18), có tính đến biểu thức (17), ta được:

                                          )()()( 000 ABBABBABBn RUWURUWRW  .                     (19)   

Dấu (≈) trong biểu thức (19) được sử dụng vì U0 <<U(RAB). Có nghĩa là tại bề 
mặt của vật thể A, nội năng của vật thể B giảm nhỏ đi hơn so với nội năng của nó ở 
trạng thái tự do một lượng gần bằng thế năng của nó tại bề mặt đó. Nhân đây, có thể 
nhận xét “ngoài lề” một chút – thế nào là nội năng giảm đi? Nội năng giảm chẳng phải 
có nghĩa là các quá trình xẩy ra trong vật thể đó phải “yếu” đi, phải chậm lại hay sao? 
Trước hết là chuyển động nhiệt của các nguyên tử và phân tử, rồi sau đó là các liên kết 
trong nguyên tử bị “nới lỏng” dẫn đến tăng khoảng cách các quỹ đạo của các điện tử –
cũng tương đương với sự chuyển động chậm lại của chúng. Mà như thế cũng có nghĩa 
là “thời gian” của vật thể B “chậm lại”! Điều này sẽ liên quan tới cả các quá trình sinh 
học của các sinh vật cư trú trên vật thể B bởi vì bản thân chúng cũng là bộ phận cấu 
thành nên cái gọi là “vật thể B”! 

Trong khi đó, ta dễ dàng nhận thấy rằng vì giả thiết là một hệ kín nên trong suốt 
quá trình chuyển động, chỉ có sự chuyển hóa nội năng thành ngoại năng còn năng 
lượng toàn phần WB vẫn giữ nguyên không đổi, do đó biểu thức (15) và (16) có thể coi 
là biểu thức với động năng tối đa mà thực thể vật lý có thể có được. Có thể biểu diễn 
quá trình này nhờ biểu đồ trên Hình 3. 
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Như vậy, so với biểu thức năng lượng toàn phần nhận được từ thuyết tương đối 
hẹp, biểu thức (16) có thêm một thành phần 2U(RK) – phần thế năng của trường lực 
thế mà thuyết tương đối hẹp đã không tính đến khi xem xét một vật thể hoàn toàn tự 
do không phải trong trường lực thế. Rõ ràng khi đặt U(RK) = 0 vào (16) thì ta lại nhận 
được biểu thức quen thuộc của Einstein. 

+ Khi HQC đặt trên vật thể B (Hình 2b), ta vẫn có biểu thức cho vận tốc và do đó là 
cho động năng, thế năng cũng như năng lượng tổng giống như trong trường hợp HQC 
được đặt trên vật thể A, chỉ cần thay đổi các chỉ số dưới “B” thành “A”. Duy có ngoại 
năng tổng của vật thể A tại thời điểm khi R = RK là không đạt thể đến được giá trị cực 
đại vì khi đó, chính vật thể B – nơi đặt HQC sẽ vỡ vụn ra chứ không phải vật thể A
nên biểu thức năng lượng toàn phần không đưa được về dạng (16) mà vẫn còn dạng:

                                              )(
2

)(
2

KKAnA RU
mc

RWW  .                                       (20)

Tuy nhiên, khác với trường hợp trước, ngoại năng tổng của vật thể A lúc này không 
thể tăng thêm được nữa để cân bằng với nội năng của nó vì lúc này HQC cùng với vật 
thể B không tồn tại nữa mà đã bị vỡ vụn ra, nên biểu thức (20) chính là năng lượng 
toàn phần lớn nhất của nó trong trường lực thế của vật thể B. So sánh năng lượng tổng 
của 2 thực thể vật lý A và B, ta thấy rằng chúng chỉ khác nhau ở nội năng tổng còn 
ngoại năng tổng luôn bằng nhau – điều này là hoàn toàn phù hợp với lôgíc bởi vì 
không có lý do gì khi lực tương tác giữa 2 vật thể với nhau cũng như thế năng giữa 
chúng đã bằng nhau mà năng lượng tương tác giữa chúng lại có thể khác nhau được. 
Tương tự như đối với trường hợp trước, ta cũng có thể xây dựng được các biểu đồ 
năng lượng của vật thể A trong HQC của vật thể B như trên Hình 4. Từ biểu đồ này có 
thể thấy rất rõ, nếu WA>>WB thì nội năng của vật thể A không giảm đi bao nhiêu, kể 
cả khi vận tốc của nó trong HQC của vật thể B đã đạt đến c. Nói cách khác, trong 

WB

U0

R RmRK

WBng(R)

0

WBn(R)
WB/2

Hình 3. Biểu đồ năng lượng theo HQC đặt trên vật thể A.
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“hiệu ứng con muỗi” ở [2], bất luận HQC đặt ở đâu, khi vận tốc giữa nó với Trái đất 
đạt tới c, con muỗi cũng vẫn sẽ bị “vỡ nát như cám” – chính trường hấp dẫn mạnh của 
Trái đất đã làm việc đó.

b/ Năng lượng tổng của hệ 2 vật thể trong HQC khối tâm chung.

Để xác định được năng lượng tổng của cả 2 vật thể, ta cần lưu ý tới khái niệm 
khối tâm và tâm quán tính của hệ 2 vật thể đã được nhắc tới ở [2], theo đó có thể biểu 
diễn lại sơ đồ các vật thể ở Hình 2 thành sơ đồ với HQC khối tâm ảo ở Hình 5. 

Trên sơ đồ này, ta biểu diễn cả vị trí cuối cùng của cả 2 vật thể tại khoảng cách 
RK khi nội năng của vật thể B cân bằng với ngoại năng của nó như đã xét trong trường 
hợp trước. Nhưng vì HQC ảo, như đã biết, không thể cung cấp được cho ta thông tin 
về trạng thái năng lượng nên ta phải lần lượt đặt một vật thể giả định tương ứng vào 

Vật thể A
Vật thể B

Z

Y

X0

R0

rA rB

RK

U0

RA RB

 Hình 5. Xác định năng lượng tổng trong HQC khối tâm ảo

WA

U0

R RmRK

WAng(R)

0

WAn(R)

WB /2

WAn (RK)

 Hình 4. Biểu đồ năng lượng theo HQC thực đặt trên vật thể B
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gốc tọa độ 0, tức là sử dụng HQC giả để nghiên cứu lần lượt vật thể A và vật thể B 
tương ứng như trên Hình 6. 

+ HQC khối tâm giả với vật thể giả định B’ thay thế cho vật thể B như chỉ ra trên 
Hình 6a. Theo điều kiện thay thế ta phải có:

                                                  ABBA FF ' ,                                                          (21)

Hay                                            
22

0

'

A

BABA

R

MM

R

MM 
 .                                                   (22) 

Từ đây có thể rút ra được:

                                                 BB
A

B MbM
R

R
M 2

2

0

' 







 ,                                               (23)

ở đây ký hiệu                                       
0R

R
b A .                                                           (24)

Mặt khác, điều kiện của khối tâm có thể viết lại dưới dạng:

                                                  m
A

B

B

A k
M

M

R

R
 =const.                                                 (25)

                   a)                                                             b)

Hình 6. HQC khối tâm giả để xác định năng lượng tổng

Nếu tính đến                                    BA RRR 0 ,                                                        (26)

ta có thể biểu diễn hệ số tỷ lệ (24) dưới dạng:

                                                        
1


m

m

k

k
b = const.                                                (27)

Bây giờ, ta đã có thể viết được biểu thức cho thế năng ban đầu của vật thể A trong 
trường hấp dẫn của “vật thể” B’:

Vật thể B

Z

Y

X0

RB

RK

U0
Vật thể A’

Vật thể A

Z

Y

X

0

RA

RK

U0

Vật thể B’
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                                               AAFB
A

hA
A R

R UeU  ')(
 ,                                           (28)

với                                                      BAhA MM '  .                                                   (29)

Ta cũng có các các biểu thức tương tự như từ (4) đến (12), chỉ cần thay lại các chỉ số 
cho phù hợp với các ký hiệu mới. Cuối cùng, ta cũng có thể viết biểu thức năng lượng 
tổng cho thực thể vật lý A tại khoảng cách tới hạn RAK: 

                                               )(
2

)(W
2

AK
AKA

AKAnA RU
Vm

RW  .                                 (30)

Tại khoảng cách này, ta có:
                                                           VAK + VBK = c.                                                 (31) 

Như vậy, khác với trường hợp HQC thực, trong HQC giả này, vận tốc của vật thể A lại 
không hề đạt tới giá trị tới hạn c mà chỉ dừng lại ở giá trị VAK khiêm tốn hơn nhiều. Có 
thể xác định được giá trị này từ (31) và điều kiện của tâm quán tính:

                                                   )( BK
A

B
BK

AK

BK
AK Vc

R

R
V

R

R
V  ,                                      (32)

Lưu ý tới (25), ta có thể viết:

                                                  )(
1

)( BK
m

BK
A

B
AK Vc

k
Vc

M

M
V  .                                 (33) 

+ HQC khối tâm giả với vật thể giả định A’ thay thế cho vật thể A như chỉ ra trên 
Hình 6b. Tương tự như các biểu thức từ (21) đến (30) ta cũng có:

                                                      '' BABA FF  ,                                                      (34)

                                                       
22

0

'

B

BABA

R

MM

R

MM 
 .                                               (35)

                                                     AA
B

A MaM
R

R
M 2

2

0

' 







 ,                                          (36)

                                               b
R

RR

R

R
a AB 


 1

0

0

0

.                                                (37)

                                                      const
k

a
m





1

1 .                                                   (38)

                                        BBFA
B

hB
B R

R UeU  ')(
 ,                                                 (39)
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                                                       BAhB MM '  .                                                      (40)

Và cuối cùng ta cũng có biểu thức năng lượng tổng của thực thể vật lý B trong trường 
hấp dẫn của vật thể A tương tự như (30):

                                       )(
2

)()(W
2

BK
BKB

BKBnBKB RU
Vm

RWR  .                                 (41)

Vận tốc của vật thể B lúc này cũng không đạt được vận tốc tới hạn c mà chỉ thỏa mãn 
điều kiện (31). Có nghĩa là cùng một hiện tượng “vỡ nát của vật thể B” khi khoảng 
cách giữa 2 vật thể đạt tới RK đều xẩy ra như nhau trong HQC thực thì trong HQC ảo 
(giả), nó lại không xẩy ra? Có lẽ không phải như vậy. “Vỡ nát” thì vẫn cứ phải vỡ nát 
nhưng vấn đề chỉ là ở “vận tốc tới hạn” – trong trường hợp này, vì quan sát sự vật ở 
HQC tâm quán tính nên khối lượng quán tính của chúng là khối lượng quán tính riêng 
– không thể nào phản ánh được tương quan thật trong chuyển động của cả 2 vật thể 
như khối lượng quán tính chung của chúng. Chính vì thế, vận tốc chuyển động của các 
vật thể lúc này không hoàn toàn liên quan trực tiếp tới trạng thái năng lượng của 
chúng mà phải thông qua các hệ số a và b. 

Bây giờ đã có thể viết biểu thức năng lượng toàn phần cho cả hệ:

                                                       )()( BKBAKAroi RWRWW  .                                          (42)

Thay các biểu thức (30) và (41) vào (42), ta được:

                      )()(
2

1
)()( 22

BKAKBKBAKABKBnAKAnroi RURUVmVmRWRWW  .               (43)

Ta có thể viết gọn lại biểu thức (43) dưới dạng:

                                            )()()( KKABKABnroi RURKRWW  ,                                   (44)
ở đây ký hiệu:
                                              )()()( BKBnAKAnKABn RWRWRW  ,                                      (45)

                                                  22

2

1
)( BKBAKAKAB VmVmRK  ,                                        (46) 

                                                     )()()( BKAKK RURURU  .                                        (47)

Từ điều kiện tâm quán tính và biểu thức (31), ta có thể đưa (46) về dạng:

                                               
22

)( BKBAKA
KAB

cVmcVm
RK  .                                        (48)

Khi đó, tùy thuộc vào quan hệ năng lượng giữa 2 thực thể vật lý mà một trong chúng 
sẽ vỡ nát tại vận tốc tương ứng VAK hay VBK khi điều kiện (31) được thỏa mãn – có 
nghĩa là vận tốc tới hạn trong HQC tâm quán tính để chúng bị tan rã sẽ phải nhỏ hơn 
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vận tốc tới hạn trong HQC thực, do đó cần phải được tính đến khi nghiên cứu các hiện 
tượng không phải từ các HQC thực, và hơn nữa, lại không phải từ HQC đặt trên chính 
vật thể có trường lực thế ảnh hưởng quyết định tới vật thể cần nghiên cứu – nguyên lý 
tương đối vì thế không thể áp dụng được. 

III. CHUYỂN ĐỘNG THEO QUÁN TÍNH

Giả sử có 2 vật thể A và B chuyển động theo quán tính ở cách nhau một khoảng 
bất kỳ R ≤ R0 < RAm< RBm (xem Hình 1) với khối lượng hấp dẫn tương ứng là MA và
MB (giả sử MA>MB). Tương tự như trường hợp trước, ta sẽ xem xét trạng thái năng 
lượng của từng vật thể so với nhau trong HQC thực và năng lượng tổng của hệ 2 vật 
thể đó trong HQC khối tâm giả. 

a/ Trạng thái năng lượng của từng  vật thể so với nhau.

+ HQC đặt tại tâm của vật thể A. 
Khi đó, vật thể B chuyển động theo quán tính trong trường lực thế của vật thể A

với vận tốc VBqR. Như đã biết, nếu chỉ có 2 thực thể vật lý hình thành một hệ kín thì 
chúng chỉ có một khả năng duy nhất là rơi tự do lên nhau, vì vậy, để chúng có thể 
chuyển động theo quán tính thì một trong 2 vật đó phải chịu một lực tác động F có 
hướng và độ lớn phù hợp, cụ thể là phải có thành phần Fly = – Fh để duy trì khoảng 
cách không thay đổi giữa 2 vật thể, và thành phần F// đẩy vật thể B chuyển động tới 
vận tốc VBqR theo phương tiếp tuyến với đường tròn bán kính R tại trọng tâm của B
như được chỉ ra trên Hình 7, tức là ta phải có: 

                                                           
2

2

RR

mV
hBqR 

 ,                                                     (49)

Hình 7. Chuyển động theo quán tính trong trường hấp dẫn.

Sau khi kết thúc tác động của lực F giả định này, vật thể B mới tiếp tục chuyển động 
theo quán tính được. Về nguồn gốc của lực F, tạm thời ta sẽ bỏ qua, chỉ quan tâm đến 
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kết quả cuối cùng, đó là trạng thái năng lượng của vật thể trong chuyển động theo 
quán tính này mà thôi. Từ (49) có tính đến (9), có thể rút ra được vận tốc quỹ đạo ứng 
với khoảng cách R:

                                                            
m

RU
VBqR

)(2  .                                                     (50) 

Như vậy, về phương diện ngoại năng, tương ứng với các lực Fh và Fly ta phải có U(R) 
và Ely sao cho:
                                                          lyR EU )(                                                         (51)

và:                                                  V
BqR

BqR

mV
eK

2

2

 .                                                    (52)

Khi đó, tính đến (51), ngoại năng cơ của vật thể B sẽ bằng:

                                            BqRBqRlyBng RR KKWUW  )()(                                    (53)

còn ngoại năng tổng bằng:

                                       BqRBqRlyBng KRUKWRURW  )(2)()( .                             (54)

Ta có hiệu:

                             )(2)(2)( RUKKRURWW BqRBqRBngBngBng  W .                     (55)

Và vì hiệu này ≠0 nên một phần ngoại năng phải chuyển thành nội năng của vật thể B 
khiến nội năng toàn phần của nó tăng lên một lượng tương ứng:

                                                  )()( 0 RUWRW BnBn  ,                                                (56)

ở đây WBn0 là nội năng tổng của vật thể B trong trạng thái tự do, trước khi bị tác động. 
Trong khi đó, ngoại năng tổng của nó sẽ giảm đi cùng một lượng như vậy, ta có ngoại 
năng toàn phần:

                                                 )()()( RURWRW BngBng  .                                            (57) 

Thay WBng (R) từ (54) vào (57), ta đuợc:

                                         )(
2

)()(
2

RU
mV

RUKRW BqR
BqRBng                                    (58)

và do đó, biểu thức năng lượng toàn phần của nó sẽ có dạng:

                                               )()()( RWRWRW BngBnB   .                                        (59)

Thay (57) vào (59) ta được:
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                                                 )(
2

)()(
2

RU
mV

RWRW BqR
BnB   .                                  (60)

Nếu bán kính của 2 vật thể thỏa mãn điều kiện (13) mà tại RK, đạt tới sự cân bằng giữa 
nội năng và ngoại năng tương ứng với vận tốc quỹ đạo VBqK = c thì ta có thể viết:

                                            )(
2

)()(
2

KKBnKB RU
mc

RWRW   ,                                 (61) 

cũng tức là phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo chuyển động của chúng. Theo nguyên lý 
bảo toàn và biến hóa năng lượng, ta có:

                                             
2

)(
)(

2
)(

2
KB

KKBng

RW
RU

mc
RW                                  (62)

hay                                            )(2)( 2
KKB RUmcRW  .                                           (63)

Hình 8. Biểu đồ năng lượng của vật thể B chuyển động theo quán tính trong 
HQC của vật thể A.

Như vậy, khi chuyển động theo quán tính, công thức (63) cho ta giới hạn tối đa năng 
lượng toàn phần mà thực thể vật lý có thể có được khi điều kiện (13) được thỏa mãn. 
Trong trường hợp chung nhất (60), ta chỉ có )()( KBB RWRW  . Tuy xét về mặt hình thức, 
biểu thức (63) hoàn toàn giống như biểu thức (16) nhưng về nội dung có chút khác 
biệt, đó là năng lượng toàn phần của vật thể B theo (16) không giống như với năng 
lượng toàn phần theo (63) ở chỗ nó luôn là hằng số đối với mọi khoảng cách giữa 2 
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vật thể; trong khi đó (63) lại chỉ cho ta giới hạn tối đa năng lượng toàn phần của một 
thực thể vật lý chuyển động theo quán tính tại quỹ đạo tới hạn RK. Thay các biểu thức 
(50) và (56) vào biểu thức (60) rồi giản ước đi ta được:

                                                  )(
2

3
)( 0 RUWRW BnB  .                                        (64)

Từ (64) có thể nói là trạng thái năng lượng lớn nhất phải ứng với quỹ đạo có bán kính 
nhỏ nhất; càng ra xa tâm trường lực thế, năng lượng toàn phần càng giảm. Biểu đồ 
trên Hình 8 biểu diễn tương quan giữa các thành phần năng lượng trong trường hợp 
này. 

+ Khi HQC đặt trên vật thể B, vật thể A sẽ chuyển động theo quán tính so với vật thể 
B với vận tốc VAqR = VBqR; ta vẫn có biểu thức cho vận tốc và do đó là cho động năng, 
thế năng cũng như năng lượng tổng giống như trong trường hợp HQC được đặt trên 
vật thể A, chỉ cần thay đổi các chỉ số dưới “B” thành “A”. Duy có ngoại năng tổng của 
vật thể A tại thời điểm khi R = RK là không thể đến được giá trị cực đại vì khi đó, 
chính vật thể B – nơi đặt HQC sẽ vỡ vụn ra giống như trường hợp rơi tự do vừa xét 
chứ không phải vật thể A. Vì khi thay đổi HQC từ vật thể A sang vật thể B, các biểu 
thức xác định động năng và thế năng của chúng không hề thay đổi nên ngoại năng của 
chúng phải bằng nhau là lẽ đương nhiên. Lúc này, biểu thức năng lượng toàn phần của 
vật thể A vẫn còn ở dạng tương tự như (60) và sẽ chỉ khác ở nội năng WAn∑(R):

                                           )(
2

)()(
2

K
AqR

KAnKA RU
mV

RWRW   .                                   (65)

Tuy nhiên, khác với trường hợp trước, do ngoại năng chỉ có thể đạt đến gía trị xác 
định theo (65) nên ngoại năng của vật thể A không thể nào đạt tới được giá trị cân 
bằng với nội năng của nó (xem trên Hình 9), mặc dù vận tốc quán tính của A có thể 
vẫn đạt tới c. Khi đó, ta có:

                                                   )(2
2

1
)()( 2

KKAnKA RUmcRWRW   .                                  (66)

Cần lưu ý rằng khác với chuyển động rơi tự do, khi năng lượng toàn phần của hệ 
2 vật luôn là hằng số bất kể khoảng cách giữa chúng có là bao nhiêu, trong chuyển 
động theo quán tính, việc chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, nhất thiết phải có 
tác động từ bên ngoài nên năng lượng toàn phần của các thực thể vật lý sẽ phải thay 
đổi. 

Nếu tác động từ bên ngoài có xu hướng cấp thêm năng lượng thì vật thể sẽ di 
chuyển vào quỹ đạo bên trong với mức năng lượng cao hơn; ngược lại, nếu tác động 
có xu hướng lấy bớt đi năng lượng thì vật thể sẽ phải chuyển ra quỹ đạo bên ngoài với 
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mức năng lượng thấp hơn. Từ đây có thể thấy bản thân khái niệm năng lượng cao hay 
thấp không đồng nghĩa với độ cao hay thấp tính từ bề mặt của vật thể (Trái đất chẳng 
hạn) như đối với quan niệm hiện nay của vật lý mà là tương đương với độ lớn của 
chính năng lượng mà vật thể đang có, và do đó khi độ cao càng lớn, mức năng lượng 
càng thấp. Nhưng điều quan trọng hơn cả là độ cao hay thấp đó không hề có ý nghĩa 
về sự “ưu tiên” nào đó đối với “thấp” hay “cao” mà hoàn toàn phụ thuộc vào tác động 
từ bên ngoài – dù là chuyển vào quỹ đạo bên trong hay ra quỹ đạo bên ngoài. Nếu 
ngay từ ban đầu, hệ 2 vật này đã bị cách ly hoàn toàn thì chẳng có bất cứ lý do gì để 
quỹ đạo chuyển động của chúng phải ở vị trí gần nhau nhất mà, trái lại, chúng sẽ phải 
rơi tự do lên nhau như đã được xem xét tới ở mục trên. Vì vậy, cái gọi là “nguyên lý 
thế năng cực tiểu” là không phù hợp với bản chất của hiện tượng mà phải gọi là “thế 
năng cực đại” mới đúng.

Hình 9. Biểu đồ năng lượng của vật thể A chuyển động theo quán tính 
trong HQC của vật thể B.

b/ Năng lượng tổng của hệ 2 thực thể vật lý.
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Cũng giống với trường hợp rơi tự do, ta cần lựa chọn HQC khối tâm để xác định 
năng lượng tổng của 2 thực thể vật lý như năng lượng chỉ của một thực thể duy nhất. 
Sơ đồ đặt HQC khối tâm ảo cũng là sơ đồ trên Hình 5. Điều khác biệt ở đây chỉ là khi 
xét từ một HQC ảo X’0’Y’ đứng yên so với khối tâm 0 của hệ như vật lý hiện nay vẫn 
làm, thì quỹ đạo của mỗi vật thể sẽ là một đường tròn với bán kính RA và RB tương ứng 
như được chỉ ra trên Hình 10, theo đó RA+RB =R – hai vật thể sẽ chuyển động quay 
tròn quanh khối tâm của chúng vì, như vừa khảo sát ở mục trên, trong chuyển động 
theo quán tính, khoảng cách giữa 2 vật thể không thay đổi và vì thế, vị trí của khối tâm 
của chúng cũng cố định trên khoảng cách đó. Tuy nhiên, trong HQC khối tâm ảo X0Y, 
với trục 0X là trục thực trùng với đường nối khối tâm của 2 vật thể A và B, động năng 
tịnh tiến của chúng bằng không nhưng có thể có động năng quay xác định theo biểu 
thức:

                                      
2

2
OAA

A

J
K


  và 

2

2
OBB

A

J
K


                                         (67)

trong đó ΩOA và ΩOB là vận tốc góc của các vật thể A và B tương ứng. Như đã biết, 
động năng quay không phải là thành phần của ngoại năng mà là thành phần của nội 
năng của các thực thể vật lý.

Hình 10. Chuyển động theo quán tính trong HQC ảo.

Bây giờ, để có thể xác định được thế năng, ta cũng sẽ phải sử dụng tới HQC khối tâm 
giả giống như trường hợp trước (xem Hình 11). Khối lượng hấp dẫn của các vật thể 
giả định M’B và M’A được xác định theo các biểu thức (23) và (36), do đó, thế năng 
của các vật thể A và B tương ứng bằng:                                       

                                       AFB
A

hA
A R

R ')( eU


 ;  BFA
B

hB
B R

R ')( eU


 ,                                      (68) 

trong đó                              BAhA MM '  ;   BAhB MM '  .                                         (69)

Vật thể A Vật thể B
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Không khó khăn gì có thể chứng minh được:

                                                 )()()( ABBA RURURU   .                                             (70)

Mặt khác, vì khoảng các giữa 2 vật thể không thay đổi, có nghĩa là các thế năng này đã 
không sinh công, nên theo định luật quán tính tổng quát [2], phải tồn tại năng lượng 
bằng về giá trị nhưng ngược lại về hướng với các thế năng tương ứng:

                                      )( AAlyA RUW   và )( BBlyB RUW                                           (71)

  Vì vậy, năng lượng tổng của cả hệ trong HQC khối tâm sẽ bằng:

                             )(2)()()( ABBABBnAAnqt RUKKRWRWRW   .                            (72)

Năng lượng tổng của hệ 2 vật thể xác định theo (72) chính là nội năng tổng của hệ 2 
thực thể vật lý khi xét hệ đó chỉ như một thực thể duy nhất trong quan hệ với các thực 
thể vật lý khác.

c/ Tác dụng quỹ đạo tối thiểu.

Khác với rơi tự do, chuyển động trên quỹ đạo trong trường lực thế cần phải được 
tuân thủ một trạng thái năng lượng xác định, nếu không trạng thái chuyển động đó sẽ 
bị phá vỡ. Như vậy, tương ứng với khoảng thời gian đúng bằng chu kỳ chuyển động 
của vật thể trên quỹ đạo 

                                                  
BqR

R V

R
T

2
                                                             (73)

là một tác dụng HR phải được thực hiện. Ở đây, tác dụng được định nghĩa theo 
Maupertuis – Lagrange:    

                                                          
1

0

2
t

t

KdtH ,                                                        (74)

Y

X

Y

RB

RA

a) HQC giả trên vật thể B’ b) HQC giả trên vật thể A’

Vật thể A

Vật thể B’

Vật thể A’

Vật thể B

0

0

Hình 11. Xác định năng lượng tổng của hệ 2 thực thể vật lý
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với t0  và t1 tương ứng là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc chuyển động của vật 

thể từ điểm này đến điểm khác. Nếu K = const, từ (74) ta có:

                                               H =2K(t1 – t0) = 2KΔt.                                                 (75)

Thay biểu thức động năng quỹ đạo (52) và (73) vào (75) rồi giản ước đi ta được:

                                                       RVmH BqRxR 2 .                                                    (76)

Mặt khác, từ điều kiện cân bằng giữa lực hướng tâm và lực ly tâm, ta có thể viết:

                                                         
2

2

RR

mV
hBqR 

 ,                                                        (77)

từ đây rút ra                                     
Rm

V
x

hx
BqR


 .                                                       (78)     

Thay (78) vào (76) ta được:

                                                      RmH hxxR 2 ,                                                  (79)

từ đây có thể xác định được bán kính quỹ đạo theo tác dụng quỹ đạo tương ứng

                                                          
hxx

R

m

H
R

 2

2

4
 .                                                    (80)

Từ biểu thức (80) có thể thấy tác dụng tối thiểu sẽ phải ứng với quỹ đạo nhỏ nhất R = 
RK, mà ở quỹ đạo này, vận tốc quỹ đạo đạt tới giá trị tới hạn c nên từ biểu thức (78), ta 
có:

                                                            
2cm

R
x

hx
K


 .                                                       (81)  

Thay (81) vào (79) ta được:    

                                                         
c

H hx
hxRk

 2
 .                                               (82)   

Có thể viết lại (82) dưới dạng:

                                                            
c
hxhx

hx



 
2

.                                                 (83)

Từ đây có thể thấy vì không thể tồn tại một tác dụng nào của trường hấp dẫn có thể 
nhỏ hơn được giá trị tính theo biểu thức (83) nên cũng có nghĩa là tác dụng qũy đạo 
(76) cũng bị lượng tử hóa và chỉ có thể viết:
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                                       hxBqRxR nRVmH   2       (n =1, 2, 3, .....)                            (84)

Và do đó, cả mô men động lượng quỹ đạo của vật thể cũng bị lượng tử hóa:

                                                     hxBqRxdlR nRVmM  .                                              (85)

Trong điều kiện đối với mỗi vật thể khác nhau, ta lại có một giá trị tác dụng tối thiểu 
khác nhau cũng như một giá trị mô men động lượng quỹ đạo khác nhau, khi đó cần 
triển khai (82) thành dạng thuận tiện hơn:

                                               xxhx MkM
c

M


  0.2 ,                                                (86)

ở đây đại lượng:

                                                        
c

M
k 02
                                                           (87)

chỉ còn phụ thuộc vào vật thể đặt HQC. Đối với vật thể đặt HQC là Trái đất, ta có: 

                                    6
8

2411

1035,8
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10978,5.1067,6.2








k (J.s/kg).

Khi đó, tác dụng tại quỹ đạo tương ứng với bán kính Trái đất R0 ≈ 6,38x106m theo 
công thức (84) sẽ là:

                       hxxxxBqRRx nmxmxxRmVH   1163 10167,310378,6.109,7.22

Từ đây, ta có:
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Có thể tính được bán kính quỹ đạo tiếp theo ứng với n + 1 = 37801 từ biểu thức (80):
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ở đây:                                         
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                                                                              (89)

cũng không còn phụ thuộc vào vật thể chuyển động nữa. Đối với Trái đất, ta có:

                                  3
24112

122

0 10466,4
10978,5.1067,6.4

1038,8 
 







r (m).                    

Và do đó Rn+1 ≈ 4,466x10-3.(37801)2 ≈ 6 381 537m. Sự chênh lệch giữa 2 bán kính 
quỹ đạo liền kề này là khoảng >300m tức là cỡ 0,0005% bán kính quỹ đạo. Khi đó, 
mỗi quỹ đạo cũng sẽ tương ứng với một mức năng lượng bằng động năng Kxn:
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                                                                (91)  

cũng lại là đại lượng chỉ phụ thuộc vào vật thể đặt HQC;

                                                       xx MvW 2
00  .                                                         (92)  

Với trường hợp Trái đất đang xét, ta có:

                                   



 



3

2411

0 10466,4.2

10978,5.1067,6
v 2,11x108(N.m/kg)1/2.

Từ đây cũng có thể xác định được bán kính tác dụng Rtj của các thiên thể trong 
Vũ trụ lên chuyển động của các vệ tinh nhân tạo trên quỹ đạo của chúng. Giả sử thế 
năng tương tác giữa một thiên thể có khối lượng hấp dẫn Mj nào đó với vệ tinh có khối 
lượng hấp dẫn Mx có dạng:

                                                 
tj

xj
tjx R

MM
RU


)(                                                  (93)

và thế năng này có thể chuyển hoàn toàn thành động năng cho vệ tinh, ta có thể viết:

                                                        hxxtjjxjx TRUH  )(                                              (94) 

với Tx là chu kỳ quay của vệ tinh trên quỹ đạo gần Trái đất. Khi đó, sau khi thay (93) 
vào (94), có tính đến (86), biến đổi đi ta được:

                                                         jRxj
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tj MkM
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 ,                                            (95) 

ở đây ký hiệu                                           
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T
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Rx                                                       (96)  

và gọi là hằng số tác dụng quỹ đạo đối với vật thể có chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo 
bằng Tx. Giả sử Tx ≈ 7000s, ta có: 

                                               13
6

311

101,1
1035,8

107.1067,6.2 






Rxk (m/kg).                    (97)

Các công thức (94) – (97) cho phép tính toán các nhiễu động quỹ đạo của vệ tinh gây 
nên bởi các thiên thể một cách đơn giản. Ví dụ, nếu MJ = 4,89x1024kg = khối lượng 
của sao Kim, ta có:

                                               112413 1038,51089,4.101,1  
tjR (m).
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 Có nghĩa là mọi vệ tinh nhân tạo của Trái đất đều nằm trong bán kính tác dụng của 
sao Kim vì khoảng cách xa nhất của nó tới Trái đất cũng chỉ là 2,6x1011m. Nhưng đối 
với một ngôi sao có khối lượng tương đương Mặt trời, cỡ 1030kg, ở cách Trái đất 
100.000 năm ánh sáng ~ 9,46x1018m, thì 

                                      173013 101,110101,1  
tjR (m), 

có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng tới quỹ đạo của các vệ tinh Trái đất.
Tóm lại, trong trường hấp dẫn của Trái đất hay của bất kỳ một thiên thể nào khác 

cũng tồn tại các lượng tử quỹ đạo, theo đó mọi vật thể sẽ chuyển động theo quán tính, 
không tiêu tốn năng lượng. Tuy nhiên trên thực tế, một mặt, do Trái đất (hoặc hầu hết 
các thiên thể khác) đều có bầu khí quyển gây nên lực cản khí động học đối với các quỹ 
đạo thấp, mặt khác, do hình dạng của Trái đất không hoàn toàn là hình cầu, cấu trúc 
địa chất cũng không đồng nhất, hơn nữa, các quỹ đạo đều ở rất xa (n>>1) so với “quỹ 
đạo thấp nhất” (n=1) nên những nhiễu động vừa nói tới đã tạo ra sự biến động có thể 
lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa 2 quỹ đạo liền kề, khiến tính lượng tử quỹ đạo 
này, kể cả đối với các vệ tinh nhân tạo, cũng không dễ gì có thể hình thành được. 
Chính vì vậy, đối với các vật thể vĩ mô, tính lượng tử quỹ đạo đã không thể hiện ra, 
tuy nhiên, với các thực thể vật lý vi mô như các hạt sơ cấp, vấn đề sẽ hoàn toàn khác, 
ở đó các vật thể trên quỹ đạo chỉ có cùng một loại là electron, trong khi điện tích của 
hạt nhân cũng chỉ giới hạn ở mức từ 1 (với hydrozen) đến 110 (với Unununium), do 
đó các đại lượng kθ, r0 và v0 xác định bởi các biểu thức (87), (89) và (91) tương ứng là 
phổ biến đối với một lớp rộng các hiện tượng và sự vật, ở đó, ta sẽ thấy tính lượng tử 
này rõ nét như thế nào. Nhưng qua đây cũng thấy được tính thống nhất của thế giới vật 
chất về phương diện các quy luật vận động chung nhất.

IV. CHUYỂN ĐỘNG CONG 

Giả sử trong HQC của vật thể A, vật thể B có vận tốc ban đầu VR lệch với phương 
của vận tốc quán tính VqR tại điểm đó một góc α, ta có thể phân tích VR thành 2 thành 
phần: Vrtd theo phương của lực trường thế và Vqt theo phương vuông góc với lực 
trường thế đó như được chỉ ra trên Hình 12, khi đó ta có:

                                                222
qtrtdR VVV                                                          (98) 

Ta có nhận xét là thành phần Vrtd tương ứng với động năng rơi tự do còn thành phần 
Vqt tương ứng với động năng chuyển động theo quán tính của vật thể B. Không đi sâu 
vào xem xét dạng chuyển động, chúng ta viết biểu thức năng lượng toàn phần của vật 
thể B bằng:
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Vì giả thiết là một hệ kín nên năng lượng toàn phần của hệ phải là đại lượng bảo toàn 
nên các thành phần năng lượng chỉ chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình chuyển động 
của vật thể B. Tuy nhiên, khác với rơi tự do là chuyển động thẳng, chuyển động này có 
thành phần động năng quỹ đạo đã khiến cho nó không rơi tự do được, nhưng vì có 
thành phần động năng rơi tự do nên nó cũng không thể chuyển động theo quán tính 
được. Kết quả là sẽ hình thành nên một quỹ đạo cong. Nếu xét tới tính “mở” của bất 
kỳ một hệ vật chất nào, quá trình chuyển hóa năng lượng trên đây sẽ dẫn đến việc thất 
thoát năng lượng không tránh khỏi và kết quả là những chuyển động theo quỹ đạo 
cong, tùy thuộc vào tình huống cụ thể, sẽ kết thúc ở trạng thái chuyển động theo quán 
tính.

V. QUAY VÀ TỰ QUAY

a) Hiện tượng quay trong trường lực thế

Ở mục trên, chúng ta đã xét tới chuyển động theo quán tính của các vật thể trong 
không gian vật chất mà từ góc nhìn của không gian vật lý, theo quan niệm cổ điển, 
những chuyển động như vậy vẫn được coi là quay. Tuy nhiên, trong mục này chúng ta 
sẽ xem xét hiện tượng quay với đúng nghĩa của nó – quay trong trường lực thế, trong 
không gian vật chất chứ không phải trong không gian vật lý.

Quay là hiện tượng chuyển động của vật thể trong không gian vật chất có khoảng 
cách không thay đổi tới một điểm hoặc một đường thẳng của không gian đó; điểm 
hoặc đường thẳng đó tương ứng gọi là tâm quay hay trục quay. Có thể biểu diễn hiện
tượng này tương ứng trên Hình 13a) và b) – ở đây, trường lực thế là trường hấp dẫn 
của Trái đất. Ta sẽ giải thích hiện tượng quay của vật thể hoàn toàn không dùng tới 

VR

VBrt

Vật thể B
VBqR

Vật thể A

Hình 12. Chuyển động cong trong trường lực thế

Y

X

0

α
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khái niệm “quán tính tự thân” – “khối lượng quán tính” như là “cái có sẵn” bên trong 
mỗi vật thể mà, trái lại, ta sẽ gắn chuyển động của các vật thể với trường lực thế. Trên 
Hình 13a, vật thể bị buộc vào sợi dây chỉ có thể quay theo quỹ đạo tròn là nhờ có lực 
của người giữ sợi dây truyền cho nó, và cũng có nghĩa là đã cấp cho nó năng lượng 
bởi nếu không, nó sẽ phải rơi xuống đất theo phương thẳng đứng của trọng lực. Khối 
lượng quán tính của vật thể trong trường hấp dẫn của Trái đất được xác định theo [1]
cho thấy nó bằng khối lượng hấp dẫn của chính nó. Lực ly tâm xuất hiện trong trường 
hợp này hoàn toàn là lực thật chứ không phải là lực ảo, chỉ có điều nó không phải là 
lực quán tính mà là lực được sinh ra do năng lượng của người truyền cho vật thể. 

Cần lưu ý rằng mọi vật thể trên mặt đất, nếu bị tác động bởi một xung lực  nào đó 
song song với bề mặt của Trái đất mà không có lực cản, nó sẽ chuyển động “tròn” đều 
xung quanh Trái đất – một dạng chuyển động theo quán tính với vận tốc xác định cho 
tới khi giá trị của vận tốc này không vượt quá 7,9km/s. Nhưng chính sợi dây đã cản trở 
việc này và vì vậy đã gây nên lực hướng tâm. Nói cách khác, lực hướng tâm trong 
trường hợp này chỉ là lực phản tác động chứ không như lực trường thế hướng tâm của 
Mặt trời tác động lên Trái đất trong chuyển động theo quán tính như trên Hình 13c). 
Tóm lại, cả lực ly tâm lẫn lực hướng tâm trong trường hợp này đều do năng lượng của 
người điều khiển gây nên. Động năng quay lúc này có thể được xác định theo công 
thức: 

                                                     
2

2mV
K  .                                                    (100)

Hình 13. Các dạng chuyển động quay

Có thể biểu diễn động năng quay theo vận tốc góc bằng cách nhân cả tử số và mẫu số 
của (100) với bình phương bán kính quỹ đạo của chuyển động r2

                                                           
2

2
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V
mrK                                                   (101)

rồi ký hiệu mr2 = J – gọi là mômen quán tính của vật thể; V/r = Ω là vận tốc góc của 
chuyển động tương tự như (67), sau đó viết lại (101):

a) c)b)
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b) Hiện tượng tự quay của vật thể.

Nếu điểm quay hoặc trục quay đi qua khối tâm của vật thể thì chuyển động đó 
gọi là tự quay (xem Hình 13b). Thật ra khái niệm “tự quay” chỉ là cách nói không có 
một nội dung chính xác nào vì không có bất cứ vật thể nào tự mình có thể quay được 
cả mà luôn cần sự tương tác với bên ngoài. Cũng giống như trong trường hợp trước, 
lực hướng tâm cũng chỉ xuất hiện sau khi có ngẫu lực tác động lên con quay, tức chỉ là 
lực phản tác động. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là nếu ma sát tại chân con quay 
với mặt đất và lực cản của không khí có thể bỏ qua thì con quay sẽ quay mãi mãi 
không bao giờ dừng. Điều này cũng không phải vì con quay có sẵn một khối lượng 
quán tính tự thân nào đó mà chính do trường lực thế của Trái đất cùng với ngẫu lực 
ban đầu tác động lên con quay đã làm việc đó. Nếu không có cả 2 yếu tố này, con 
quay không thể nào duy trì được sự quay của mình. Chẳng hạn, tưởng tượng chỉ có 
một con quay đơn độc trong Vũ trụ thì khái niệm “quay” đối với nó sẽ biến mất – khối 
lượng quán tính =0 cũng tức là động năng quay bằng không. Thêm nữa, khối lượng 
hấp dẫn được phân bổ trong con quay hoàn toàn đối xứng qua trục quay của nó nên 
nếu khi quay, năng lượng của nó được bảo toàn thì cũng đồng nghĩa với bảo toàn 
hướng của trục quay cho dù trường lực thế gây nên khối lượng quán tính có dịch 
chuyển như thế nào. Cũng chính vì lý do này mà hướng của trục quay sẽ không thay
đổi khi con quay rơi vào một trường lực thế khác. Dựa trên tính chất này, người ta chế 
tạo các con quay hồi chuyển được áp dụng rộng rãi trong các phương tiện định hướng 
cho thiết bị bay trong không gian. Động năng quay trong trường hợp này cũng được 
xác định theo công thức (102) và nội năng của thực thể vật lý sẽ phải giảm đi một 
lượng tương ứng.

Trên Hình 13c) biểu diễn đồng thời chuyển động tự quay quanh mình của Trái 
đất và chuyển động theo quán tính trên quỹ đạo của nó để tiện so sánh. Hai dạng 
chuyển động này trong cơ học cổ điển đều được coi là chuyển động “tròn đều”. 

VI. KẾT LUẬN

1. Năng lượng toàn phần của một thực thể vật lý trong trường lực thế được 
xác định theo công thức tổng quát E = mc2+2U(RK) đúng cho mọi HQC
và cho mọi trường lực thế: hấp dẫn, điện từ, hạt nhân mạnh và yếu. Điều 
khác biệt duy nhất của công thức này đối với các trường lực thế khác 
nhau chỉ là ở khối lượng quán tính trong từng trường lực thế cụ thể.
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2. Về nguyên tắc, quỹ đạo chuyển động của các vật thể trong trường hấp 
dẫn cũng bị lượng tử hóa với các thông số kθ, r0 và v0 chỉ phụ thuộc vào 
trường hấp dẫn, độc lập với các thực thể vật lý chuyển động trong đó.
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