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BỔ SUNG CHO BÀI: 

“NĂNG LƯỢNG CỦA THỰC THỂ VẬT LÝ TRONG TRƯỜNG LỰC THẾ” 

(Xem toàn văn của bài này ở link: http://vuhuytoan.files.wordpress.com/2007/07/3-
nangluongtrongtruongthe.pdf ) 

Trong bài: “Năng lượng của thực thể vật lý trong trường lực thế” [1], tác giả ñã thực hiện ñược 

việc phân tích các trạng thái năng lượng của thực thể vật lý trong một số các trường hợp ñặc trưng 
thường gặp trong vật lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn ñọng một số vấn ñề chưa giải quyết triệt ñể, cụ thể là: 

- Có tồn tại một giá trị tốc ñộ chuyển ñộng tới hạn chung Vk cho mọi vật thể khi chúng cùng ñạt 

tới trạng thái nội năng cân bằng với ngoại năng hay không? Nếu có thì tốc ñộ tới hạn ấy có trùng với 

tốc ñộ ánh sáng trong chân không c hay không? 
- Kết luận gì về “nguyên lý tương ñối” khi xem xét tới trạng thái năng lượng của thực thể vật lý 

trong trường lực thế (HQC vật chất) chứ không phải là trong các HQC quán tính? 

Trong bài này, tác giả sẽ cố gắng giải quyết nốt các tồn ñọng này ñể “Con ñường mới của vật lý 
học” ngày càng hoàn thiện hơn, làm cơ sở ñể xem xét tất cả các hiện tượng trong tự nhiên mà con 

người ñã, ñang và sẽ phải tiếp cận. 

1- Tốc ñộ chuyển ñộng tới hạn của các vật thể 

Như chúng ta ñã biết ở [2, 3], ñối với mọi vật thể, nội năng Wn không bao giờ có thể nhỏ hơn 
ñược ngoại năng Wng của chúng, bởi nếu không, chúng sẽ bị vỡ vụn ra không có ñược hình dạng vật 

thể như chúng ñang có. Ngoại năng của mọi vật thể lại bao gồm ñộng năng và thế năng của chúng 

trong trường lực thế của các thực thể vật lý khác. Trong khi ñó, thế năng thì phụ thuộc vào khoảng 

cách giữa các vật thể, còn ñộng năng lại phụ thuộc vào tốc ñộ chuyển ñộng của chúng trong trường lực 
thế ñó. Từ ñây có thể thấy sẽ phải tồn tại một tốc ñộ chuyển ñộng tới hạn Vk sao cho thoả mãn: 

ngn WW = .         (1) 

Trước hết, hãy trở lại xem xét bài toán 2 vật rơi tự do trong [1, 2]: Có một hệ kín gồm thực thể 

vật lý A có khối lượng hấp dẫn MA và thực thể vật lý B có khối lượng hấp dẫn MB sao cho: 

MB << MA .         (2) 

Ta sẽ xem xét trạng thái năng lượng của từng vật thể trong trường hấp dẫn của vật thể kia.  

a) Trạng thái năng lượng của vật thể B trong hệ quy chiếu (HQC) của vật thể A 

HQC lúc này ñược ñặt trên vật thể A như ñược chỉ ra trên Hình 1. 
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Hình 1. HQC ñặt trên vật thể A 
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Ta có biểu thức năng lượng toàn phần của thực thể vật lý B trong trường lực thế của thực thể vật 

lý A là ñại lượng bảo toàn: 

ngBnBB WWW += = const,                                                 (3) 

trong ñó:     )(RUKWngB += ;                 (4) 

2

2Vm
K B
= ;          (5) 

R

MM
RU BAγ

=)( ;         (6) 

với RAB = RBA = R – là khoảng cách giữa hai vật thể tại thời ñiểm ñang xét. Nếu tính ñến biểu thức tốc 

ñộ vũ trụ cấp I tại khoảng cách R tới tâm của trường lực thế của vật thể A bằng: 

R

M
RV A

IA

γ
=)( ,         (7) 

ta có thể viết lại biểu thức thế năng (6) ở dạng: 

)()( 2 RVMRU IAB= .         (8) 

Nhưng vì giả thiết (2), nên ta có: 

B
BA

BA
B M

MM

MM
m ≈

+
= .        (9) 

Vì vậy, có thể viết lại (8) khi tính ñến (9): 

)()( 2 RVmRU IAB= .       (10) 

Trong [4], tác giả ñã chứng minh ñược rằng trong chuyển ñộng rơi tự do, sự biến thiên ñộng 

năng luôn bằng sự biến thiên thế năng. Nếu trong bài toán hai vật ñang xét có vị trí ban ñầu ñủ xa nhau 
ñể có thể coi như thế năng và ñộng năng ban ñầu xấp xỉ bằng 0, thì có thể viết: 

)(RUK = .        (11) 

Khi ñó, ngoại năng của vật thể B có thể viết dưới dạng ñơn giản: 

)(22 RUKWngB == .       (12) 

Trong quá trình rơi tự do, ngoại năng của vật thể B xác ñịnh theo (4) sẽ tăng dần lên nhờ có sự 

chuyển hoá từ nội năng thành ngoại năng. Thay (12) vào (3), ta có biểu thức năng lượng toàn phần của 

vật thể B ở dạng: 
22 VmWKWW BnBnBB +=+= = const,                                     (13) 

Nếu giả ñịnh rằng tổng bán kính của các vật thể A và B có thể cho phép ñiều kiện (1) ñược thoả 
mãn, cụ thể là sẽ tương ứng với bán kính tới hạn Rk:  

rA + rB < Rk,        (14) 

thì khi tính ñến (12), ta có có thể biểu diễn năng lượng toàn phần WB (3) qua ñộng năng tới hạn Kk: 

kngkB KWW 42 == ,            (15) 

hoặc qua thế năng tới hạn U(Rk): 
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)(42 kngkB RUWW == .        (16) 

Lưu ý rằng trên thực tế, hầu như rất hiếm khi ñiều kiện (13) ñược thoả mãn, nhưng ñiều ñó 

không hề ảnh hưởng ñến kết quả tính toán dựa vào việc giả ñịnh ñó, vì năng lượng toàn phần WB là ñại 
lượng ñược bảo toàn, nên cho dù khi ñiều kiện (14) không ñược tuân thủ, kết quả tính toán năng lượng 

toàn phần WB vẫn ñược áp dụng bình thường. Lưu ý tới các biểu thức (5) và (10), ta viết gộp các biểu 

thức (15) và (16) thành một biểu thức duy nhất sau: 

     )(42 22
kIABkBB RVmVmW == .         (17) 

theo ñó Vk – là tốc ñộ chuyển ñộng tới hạn của vật thể B trong trường hấp dẫn của vật thể A thoả mãn 
ñẳng thức (1). Từ biểu thức (17), có thể xác ñịnh ñược tốc ñộ Vk này thông qua tốc ñộ vũ trụ cấp I tại 

bán kính tới hạn Rk: 

)(2 kIAk RVV = .       (18) 

Thay (7) vào (18) với lưu ý thêm chỉ số dưới “k” cho bán kính lúc này ñã ñạt giá trị “tới hạn”: 

k

A
k R

M
V

γ2
= .       (19) 

Biểu thức (19) về hình thức hoàn toàn trùng với biểu thức xác ñịnh tốc ñộ vũ trụ cấp II ñối vật 

thể A tại bán kính tới hạn Rk. Cũng từ ñây cho thấy Vk hoàn toàn không phụ thuộc gì vào vật rơi (ở ñây 
là vật thể B) cả. Như vậy, về nguyên tắc, nếu một vật thể bất kỳ có khối lượng MA có thể ñạt tới ñược 

giá trị bán kính Rk ñể ñảm bảo rằng sự cân bằng giữa nội năng và ngoại năng (1) có thể ñược xẩy ra, thì 

tốc ñộ Vk theo (19) cũng sẽ luôn là hằng số ñối với mọi vật thể khác cùng thoả mãn ñiều kiện (2) và 
(14). Nhưng chúng ta cũng ñã biết, photon cũng là một dang thực thể vật lý có cấu trúc từ hai hạt 

electron và positron [2], nên kết luận này cũng ñược áp dụng ñối với nó. Trong khi ñó, vì tốc ñộ của 

photon trong chân không lại là một hằng số vũ trụ, vì vậy, ta phải có: 

       Vk = const ≡ c,         (20) 

và biểu thức năng lượng toàn phần (17) phải ñược viết dưới dạng như ñã thấy ở [1, 2]: 

      
22 2)(2 cmRUcmW BBB =+= .        (21) 

ðó chính là ñiều chúng ta cần chứng minh. 

b) Trạng thái năng lượng của vật thể B trong hệ quy chiếu (HQC) của vật thể A 

Bây giờ ta sẽ xem xét trường hợp HQC ñược ñặt trên vật thể B như ñược chỉ ra trên Hình 2. Lúc 

này, vật thể A ñược coi là rơi tự do xuống vật thể B. ðối với thực thể vật lý A trong HQC của thực thể 

vật lý B, ta cũng có các biểu thức tương tự như các biểu thức từ (3) ñến (6), chỉ khác là chỉ số dưới “B” 
lúc này ñược thay bằng “A”: 

ngAnAA WWW += = const,                                    (22) 

trong ñó:     )(RUKWngA += ;               (23) 

2

2Vm
K A
= ;        (24) 
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R

MM
RU BAγ

=)( ;       (25) 

với RAB = RBA = R – là khoảng cách giữa hai vật thể tại thời ñiểm ñang xét. Nhưng vì chấp nhận giả 

thiết (2), nên ta có: 

B
BA

BA
BA M

MM

MM
mm ≈

+
== .         (26) 

 
Biểu thức năng lượng toàn phần của vật thể A lúc này có dạng: 

)(
2

)(
2

RU
Vm

RWW B
nAA ++= .      (27) 

Khi ñạt tới tốc ñộ Vk như ñối với vật thể B ở trên, ta vẫn có: 

)(
2

)(
2

k
kB

knAA RU
Vm

RWW ++= .      (28) 

Tức là ngoại năng của vật thể A vẫn bằng ngoại năng của vật thể B, nhưng do ñiều kiện (2), nội năng 

của nó phải lớn hơn nội năng của vật thể B: 

WnA(Rk) > WnB(Rk).       (29) 

Và do vậy, không thể có sự cân bằng giữa nội năng và ngoại năng ở tốc ñộ Vk này. Nhưng như thế liệu 
vật thể A có khả năng tiếp tục tăng tốc lên quá tốc ñộ Vk ñể ñạt tới sự cân bằng (1) ñược không? Vấn 

ñề là ở chỗ việc lựa chọn HQC là chủ quan của con người chỉ ñể nhận thức, còn thế giới tự nhiên có 

những quy luật của riêng nó. Có nghĩa là bất luận anh có ñặt HQC ở ñâu trên một trong hai vật thể thì 
khi ñạt tới tốc ñộ Vk, vật thể B vẫn sẽ bị tan rã không còn tồn tại như một thực thể có cấu trúc như 

trước ñược nữa. Và khi ñó, khái niệm HQC mà không thể gắn ñược với một vật thể nào là vô nghĩa, và 

khái niệm “tốc ñộ chuyển ñộng” mà không có vật thể nào làm mốc thì cũng là vô nghĩa nốt. Chính vì 
vậy, ñối với vật thể A không tồn tại ñược một tốc ñộ nào trong HQC của vật thể B ñể có thể xẩy ra 

trạng thái cân bằng giữa nội năng và ngoại năng (1) ñược.  

Còn nếu xét từ bản chất vật lý, ngoại năng là năng lượng mà vật thể này trao ñổi với các vật thể 

khác, nên nó phải phụ thuộc vào khả năng trao ñổi của các vật thể khác ấy. Một khi khả năng của vật 
thể khác ấy không thể ñáp ứng ñược thì quá trình trao ñổi ñương nhiên phải kết thúc theo nguyên lý 

cho-nhận ở [2]. Chính vì vậy, ñối với một vật thể có khối lượng hấp dẫn lớn hơn sẽ không thể có khái 

niệm “tốc ñộ” tới hạn theo nghĩa (1) khi chuyển ñộng trong HQC của vật thể có khối lượng hấp dẫn 
nhỏ hơn.  
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Hình 2. HQC ñặt trên vật thể B  
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2- Kết luận về “Nguyên lý tương ñối” 

Trong cơ học cổ ñiển, chúng ta ñược biết tới “nguyên lý tương ñối” của Galileo, theo ñó mọi 
ñịnh luật cơ học ñều như nhau trong các HQC quán tính. Sau này, nó ñược Einstein mở rộng ra cho cả 

các hiện tượng ñiện từ ñể xây dựng thuyết tương ñối hẹp và phát triển lên cho các HQC phi quán tính 

gắn với trường hấp dẫn ñể xây dựng thuyết tương ñối rộng [5].  

Tuy nhiên, với những gì chúng ta vừa xem xét cho thấy việc sử dụng HQC quán tính nói riêng 

và “nguyên lý tương ñối” nói chung mà không gắn ñược với vật thể ñặt nó. Sự lắt léo ñược che ñậy bởi 

một cách tư duy tưởng như rất “lành mạnh”: các quy luật vật lý phải xẩy ra một cách khách quan, 

không phụ thuộc vào chủ quan của con người, tức là không phụ thuộc vào HQC mà từ ñó thực hiện 

việc quan sát chúng. 

Ngay ở vế thứ nhất cũng ñã lộ rõ sự thiếu hiểu biết về sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau của mọi thực 

thể vật lý theo phương thức “lượng ñổi chất ñổi”: các quy luật vật lý chỉ không phụ thuộc vào chủ 

quan khi sự có mặt của con người không ảnh hưởng về chất tới các quá trình vật lý ñang xét (như phần 

lớn các hiện tượng của thế giới vĩ mô); nhưng khi sự có mặt của con người với tư cách không chỉ là 

một “quan sát viên” mà còn với tư cách là một “thực thể vật lý” (như trong các hiện tượng của thế giới 

vi mô), thì ñừng nói là “quy luật vật lý” có thể xẩy ra như nhau trước và sau khi có sự xuất hiện của 

con người. 

Ở vế thứ hai, thể hiện rất rõ khát vọng ñơn giản hoá thái quá thế giới. Thật vậy, chính nó ñã mở 

ñường cho nguyên lý tương ñối Galileo và sau này là các nguyên lý tương ñối của Einstein. Các 

“nguyên lý” mang ñậm tính chủ quan này ñã “che mờ” ñi bản chất thực sự ñằng sau các qúa trình vận 

ñộng mà tương tác chính là một trong các biểu hiện của chúng: Tương tác với chính vật thể ñặt HQC. 

Trái ñất chuyển ñộng trong HQC của Mặt trời là một việc, nhưng nó chuyển ñộng trong HQC của một 

con muỗi lại là một việc hoàn toàn khác như ñã thấy trong “Nghịch lý con muỗi” ñã ñược tác giả nhắc 

ñến ở [6]. Chính sự việc xẩy ra với con muỗi này ñã khiến ta phải liên tưởng tới việc chúng ta ñang 

quan sát các thiên hà trong vũ trụ: Trái ñất là nơi ñặt HQC của chúng ta so với các thiên hà trong vũ trụ 

có khác gì “con muỗi” ñối với chúng ñâu? Năng lượng toàn phần của các thiên hà mà chúng ta quan 

sát ñược không phải như khi ñược “quan sát” từ chính “lõi” của Thiên hà mà hệ Mặt trời của chúng ta 

ñang chuyển ñộng trong ñó. Và ñiều ñáng tiếc thay là mọi sự vận ñộng của các thiên hà lại chỉ do 

chúng quyết ñịnh với nhau, như những “ñối thủ ngang tài ngang sức”, chứ chẳng liên quan gì ñến việc 

con người chĩa ống kính thiên văn lên chúng cả – chỉ như “con muỗi” thôi mà! Và cái mà chúng ta thu 

nhận ñược nhờ quan sát thực nghiệm ấy lại ñược ñối chiếu với cái ñược gọi là “nguyên lý tương ñối” 

do chủ quan tạo ra ñã dẫn ñến sự nhận thức lệch lạc về vũ trụ là ñiều không tránh khỏi. Nó làm xuất 

hiện 25% “vật chất tối” và 70% “năng lượng tối” là kết cục có thể hiểu ñược: ñó hệ quả tất yếu của lối 

“tư duy tối” mà thôi! 
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