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Theo thuyết tương ñối rộng (GR), khi ñến gần nguồn hấp dẫn mạnh, thời gian sẽ chậm lại 
[1]. Ví dụ ñối với Trái ñất, thời gian ở mực nước biển sẽ chậm hơn so với khi ở ñộ cao h, hay nói 

cách khác, khoảng thời gian xẩy ra một sự kiện (Th) ở ñộ cao h sẽ nhanh hơn so với khoảng thời 

gian xẩy ra cũng sự kiện ñó khi ở mực nước biển (Th), tức là Th < T0. Có thể ñánh giá sự nhanh 
chậm này theo công thức [2]: 
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với g0 ≈ 9,81m/s2 – là cường ñộ hấp dẫn (hay còn gọi là gia tốc trọng trường) tại mực nước biển; 

c ≈ 3x108m/s – là tốc ñộ ánh sáng trong chân không. Nếu h = 100m trên mặt nước biển, ta có δT 
≈ –1,09x10-14. Chính vì hiệu ứng thời gian chậm lại này quá nhỏ như vậy nên người ta phải cần 

tới ñồng hồ siêu chính xác như ñồng hồ nguyên tử mới hy vọng kiểm tra ñược nó [3-5].  

Nhưng thế nào là “thời gian chậm lại”? – nói nôm na là ñồng hồ chạy chậm lại, vì “thời 
gian là cái mà ñồng hồ chỉ ra” [6]. Nhưng ñồng hồ chỉ là một thiết bị kỹ thuật; nó vận hành theo 

nguyên tắc sử dụng dao ñộng tuần hoàn do cấu tạo ñặc biệt ñể tạo nên những khoảng (chu kỳ) cố 

ñịnh ñóng vai trò làm “ñơn vị thời gian”. Trong ño lường học, người ta gọi ñồng hồ là thiết bị 

mẫu ño thời gian [7]. Phổ biến nhất là ñồng hồ cơ khí với dây cót làm nguồn cung cấp năng 
lượng và sự chuyển ñộng tuần hoàn của hệ thống bánh răng ñược khống chế bởi một cơ cấu con 

lắc xoay nằm ở tâm một lò xo xoắn spiral, tức là theo nguyên tắc sử dụng lực ñàn hồi – là lực 

nguyên tử (thực chất là lực ñiện từ) của vật liệu làm lò xo. Bên cạnh ñó còn có ñồng hồ ñiện tử 
chạy bằng pin và sự chuyển ñộng tuần hoàn ñược ñiều khiển bởi một mạch ñiện tử giữ xung nhịp 

nhờ tinh thể thạch anh, tức là theo nguyên tắc sử dụng dao ñộng ñiện từ (cũng tức là lực ñiện từ). 

ðồng hồ nguyên tử vừa ñược nhắc tới ở trên cũng là một dạng ñồng hồ ñiện tử dùng ñể ño thời 

gian gọi là “chuẩn ñơn vị thời gian”, chỉ khác là nó ñược dùng ñể tái tạo và lưu giữ ñơn vị thời 
gian – trong hệ SI là giây (ký hiệu là “s”): “Giây là một khoảng thời gian bằng 9.192.631.770 

chu kì bức xạ ứng với sự chuyển dời giữa hai mức siêu tinh tế tại trạng thái cơ bản của nguyên tử 

cesium 133”. Nếu ký hiệu chu kỳ bức xạ là T0 và n= 9.192.631.770, ta có thể biểu diễn ñơn vị 
thời gian bằng toán học ở dạng: 

1s = 9.192.631.770T0 = nT0,          (2) 

Tuy nhiên, không nên quên rằng thuyết tương ñối rộng chỉ liên quan tới ñặc tính “thời 

gian”, cùng với các ñặc tính không gian, với nghĩa là các “continuum” toán học thuần tuý, chứ 
chưa hề gắn nó với một dạng tương tác vật lý cụ thể nào xảy ra bên trong các dạng vật chất khác 

nhau dùng ñể chế tạo ñồng hồ, nơi mà tương tác hấp dẫn có thể bị bỏ qua vì quá nhỏ so với ba 

dạng tương tác còn lại: Mạnh, yếu và ñiện từ – là những dạng tương tác chỉ tuân theo các quy 

luật của cơ học lượng tử. Trong khi ñó, các ñồng hồ ño thời gian vừa nói lại hoạt ñộng phụ thuộc 
hoàn toàn vào các tương tác ñó chứ không hề là tương tác hấp dẫn!  
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Thật là trớ trêu, chính những loại ñồng hồ mà tương tác hấp dẫn ñóng vai trò chủ ñạo trong 

nguyên tắc làm việc của nó là ñồng hồ nước (hoặc cát), ñồng hồ quả lắc và ñồng hồ thiên văn thì 
lại hoàn toàn không ñược nhắc ñến khi cần ñối chứng với tiên ñoán hiệu ứng “thời gian chậm lại 

do hấp dẫn” của thuyết tương ñối. Có thể vì chúng còn quá thô sơ và ñộ chính xác còn quá thấp 

ñể có thể ñược sử dụng như là “vật ñối chứng” chăng? Tuy nhiên, trước tiên có lẽ chưa cần phải 

ñịnh lượng chính xác, mà hãy xét về ñịnh tính xem sao ñã, tức là hấp dẫn ảnh hưởng tới sự 
nhanh chậm của các ñồng hồ này như thế nào? ðồng hồ nước (hoặc cát) – là các cơ cấu ñể nước 

(hoặc cát) có thể dựa vào tự trọng của mình (do lực hấp dẫn) mà chảy dần dần từ bình trên xuống 

bình dưới như ñược mô tả trên Hình 1 dưới ñây. 

        

 

 

Như thế có thể thấy ngay rằng lực hấp dẫn càng mạnh, tốc ñộ chảy của nước (hoặc cát) 
càng lớn do ñó, ñơn vị thời gian do các ñồng hồ này thể hiện sẽ phải càng nhỏ, tức là “thời gian 

nhanh lên” chứ không phải chậm lại, trái ngược với tiên ñoán của thuyết tương ñối. Tất nhiên, có 

thể do ñộ nhậy thấp nên trong phạm vi phòng thí nghiệm sẽ khó có thể phát hiện ñược, nhưng 
ñiều ñó không còn quan trọng nữa, vì một khi ñã sai về chất thì khỏi cần bàn về lượng. 

ðối với ñồng hồ quả lắc (xem Hình 2), dao ñộng của quả lắc trong ñồng hồ này ñóng vai 

trò giữ “xung nhịp” như ở ñồng hồ ñiện tử. Chu kỳ dao ñộng của quả lắc phụ thuộc vào cường 

ñộ trường hấp dẫn g theo công thức [8]: 

g

l
T π2= .           (3) 

ở ñây l – là chiều dài của quả lắc. Trên ðịa cầu của chúng ta với bán kính Rd ≈ 6,4x106m tính 

theo mặt nước biển, nếu không tính ñến sự tự quay của nó, cường ñộ hấp dẫn này sẽ thay ñổi phụ 

thuộc vào ñộ cao h so với mặt nước biển ñó: 

                                       a) ðồng hồ nước                                                b) ðồng hồ cát 

Hình 1. ðồng hồ nước và ñồng hồ cát 
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Từ (3) và (4) cho thấy càng vào gần trường hấp dẫn mạnh (h � 0) thì g càng lớn, chu kỳ dao 

ñộng của con lắc càng ngắn lại, có nghĩa là “thời gian” càng nhanh lên hệt như ñối với ñồng hồ 
nước và ñồng hồ cát, chứ không hề chậm lại như tiên ñoán của thuyết tương ñối. ðó mới là về 

mặt ñịnh tính. Về mặt ñịnh lượng, sự thay ñổi thời gian này còn lớn hơn nhiều. Sự thay ñổi chu 

kỳ T theo ñộ cao h so với mực nước biển có thể tính ñược theo công thức suy ra từ (2) và (3) với 

sự thay ñổi tuyệt ñối ∆T và tương ñối δT: 
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Ví dụ ở ñộ cao h = 100m như trên, ta có δT ≈ 1,6x10-5, tức là lớn hơn giá trị theo tiên ñoán của 
thuyết tương ñối rộng (1) cỡ 109 lần, nhưng ñiều quan trọng hơn là sự trái ngược của nó: thời 

gian không chạy chậm lại như tiên ñoán lý thuyết mà cũng vẫn nhanh lên như ñồng hồ nước 

(hoặc cát) ñã nói tới ở trên!  

Còn một loại ñồng hồ nữa là ñồng hồ thiên văn dựa vào chu kỳ quay của Trái ñất xung 
quanh Mặt trời tuy cũng dựa trên cùng một nguyên tắc là sử dụng trường hấp dẫn, nhưng do 

          a) Phương án thiết kế của Galileo            b) Dáng bề ngoài của ñồng hồ hiện ñại 

Hình 2. ðồng hồ quả lắc 

Quả lắc 
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không thể dùng vào thực nghiệm ñang nói tới ở ñây với nghĩa là thay ñổi ñược trường hấp dẫn 

tác ñộng lên nó ñược nên lẽ ra ta sẽ không bàn tới. Tuy nhiên, nếu xét một cách chặt chẽ, chính 
loại “ñồng hồ” kiểu này cũng là minh chứng một cách rõ ràng nhất về sự ảnh hưởng của hấp dẫn 

lên sự nhanh chậm của thời gian. Thực vậy, từ cơ học cổ ñiển chúng ta biết rằng chu kỳ quay TR 

của các vật thể trong trường xuyên tâm (kiểu như hệ Mặt trời) gần như không phụ thuộc vào 

khối lượng của các vật thể ñó, mà chủ yếu do trường hấp dẫn của vật trung tâm (ở ñây là Mặt 
trời) quyết ñịnh: 

2

32
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γ
π

= ,         (7) 

trong ñó γ – là hằng số hấp dẫn; M – là khối lượng Mặt trời; R - khoảng cách tới Mặt trời. ðiều 
ñó có nghĩa là cường ñộ trường hấp dẫn của Mặt trời trực tiếp ảnh hưởng tới chu kỳ quay của các 

hành tinh: càng ở gần Mặt trời, các hành tinh càng chuyển ñộng nhanh lên (kể cả Trái ñất nếu có 

cách gì dịch chuyển ñược nó!). Chính vì vậy, nếu ta ñịnh nghĩa “năm” là chu kỳ quay quanh Mặt 
trời của một vật thể (không quan trọng khối lượng là bao nhiêu) thì ñiều chắc chắn là càng vào 

gần Mặt trời, chu kỳ quay của nó càng nhỏ lại, tức là 1 “năm” sẽ càng ngắn lại như ñược thể hiện 

trên Bảng dưới ñây – ta nói “thời gian chạy nhanh” lên – ñó là kết luận hệt như ñối với các ñồng 

hồ nước và ñồng hồ quả lắc ñã nói tới ở trên. 

Tên hành tinh Sao Hoả Trái ñất Sao Kim Sao Thuỷ 

Khoảng cách tới Mặt trời (triệu km) 227,8 149,6 108,2 57,9 

Chu kỳ (ngày Trái ñất) 686,98 365,26 224,7 87,97 

Tóm lại, về cơ bản có 3 dạng ñồng hồ tạo nên cái gọi là “thời gian” theo 3 cách sử dụng 

lực khác nhau ñể tạo dao ñộng (ñơn vị thời gian): lực ñàn hồi, lực ñiện từ và lực hấp dẫn. Trong 

3 loại ñồng hồ này chỉ có loại ñồng hồ thứ ba là: ñồng hồ nước (hoặc cát), ñồng hồ quả lắc và 

ñồng hồ thiên văn là liên quan trực tiếp tới lực hấp dẫn, nhưng lại hoàn toàn bị quên lãng(?) – 
không lẽ ñây lại là “sơ xuất”? Trong khi ñó, người ta lại chỉ chăm chăm vào một hiệu ứng nhỏ 

hơn cả tỷ lần, nhưng về nguyên tắc lại không thể nào lý giải ñược vì không có bất cứ một mối 

liên hệ nào (ít nhất là trên quan ñiểm của vật lý hiện ñại) giữa lực hấp dẫn với nguyên lý làm 

việc của các ñồng hồ (nguyên tử) ñược ñem ra kiểm chứng cả. Chính vì thế, các thí nghiệm kiểm 
tra hiệu ứng thời gian chậm lại của thuyết tương ñối rộng mới gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, 

không thống nhất ñến vậy trong cộng ñộng vật lý trong một thời gian dài [9].  

ðiều quan trọng nhất ở ñây là bài học phải ñược rút ra là ñối tượng mà thuyết tương ñối 
rộng ñang nói ñến là một trừu tượng toán học (“continuum thời gian”), và nếu có chăng cũng chỉ 

là một mô hình cho khái niệm “thời gian chung chung” chứ chưa hề gắn nó với một dạng tương 

tác vật lý cụ thể nào như ta vừa phân tích ở trên, chưa phải là “thời gian” mà các nhà vật lý vẫn 

nói tới với nghĩa là “cái mà ñồng hồ chỉ ra”. Cụ thể là nó không hề vạch ra ñược sự ảnh hưởng 
của hấp dẫn lên những ñặc tính “tương tác ñàn hồi” của ñồng hồ cơ khí, hay “tương tác ñiện từ” 

của ñồng hồ ñiện tử bao gồm cả ñồng hồ nguyên tử.  

Chính vì vậy, một vấn ñề có tính nguyên tắc ñược ñặt ra ở ñây là các ñồng hồ khác nhau về 
nguyên lý sẽ phải chỉ ra những thời gian khác nhau khi chịu tác ñộng của cùng một yếu tố ảnh 
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hưởng (như hấp dẫn chẳng hạn). Trong khuôn khổ của vật lý hiện ñại, bài toán về thời gian này 

không thể có lời giải ñơn trị mà chắc chắn phải cần tới quan niệm biện chứng duy vật của “Con 
ñường mới của vật lý học” (CðM) [10], mà tới ñây, tác giả sẽ có bài ñộc lập về ñề tài này. Trước 

mắt chỉ cần nhắc lại rằng giữa nội năng và ngoại năng của cùng một thực thể vật lý luôn luôn 

thống nhất và có mối quan hệ biện chứng: nếu năng lượng toàn phần ñược bảo toàn thì nội năng 

tăng lên bao nhiêu, ngoại năng sẽ giảm ñi bấy nhiêu và ngược lại. Chính vì vậy, những ñồng hồ 
nào dựa trên nguyên tắc sử dụng ngoại năng (dạng tương tác hấp dẫn) như ñồng hồ nước (hoặc 

cát), ñồng hồ quả lắc và ñồng hồ thiên văn sẽ chỉ ra sự thay ñổi thời gian ngược lại với các ñồng 

hồ dựa vào nguyên tắc sử dụng nội năng (các dạng tương tác ñiện từ giữa những nguyên tử của 

vật liệu) như ñồng hồ ñiện hay ñồng hồ nguyên tử khi chịu cùng một tác ñộng hấp dẫn như nhau. 

Tóm lại, thực nghiệm ño thời gian trong trường hấp dẫn cần phải ñược xem xét lại một 

cách nghiêm túc, và qua ñó cũng nói lên sự hạn chế của thuyết tương ñối rộng – nó chỉ là một 

hình thức luận toán học chưa ñủ “rộng” ñể bao quát hiện tượng hấp dẫn trong một thế giới vật 
chất thống nhất. 
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