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Tóm tắt 

Thời gian trong thuyết tương ñối rộng (GR) chỉ là một continnum trừu tượng, thuần tuý 
toán học, nhưng bằng cách nào lại thay thế ñược cho “thời gian vật lý”, là cái do ñồng hồ chỉ 
ra, là vấn ñề chưa ñược giới vật lý quan tâm. Bằng sự phân tích nguyên tắc làm việc về phương 
diện kỹ thuật của các loại ñồng hồ khác nhau và ñối chiếu với hiệu ứng “thời gian chậm lại” 
mà GR tiên ñoán, tác gỉa ñã phát hiện ra sự trái ngược nhau do ảnh hưởng của hấp dẫn lên hai 
nhóm ñồng hồ khác nhau, dẫn ñến một kết luận có tính nguyên tắc về sự thống nhất giữa tương 
tác hấp dẫn với ba tương tác còn lại – là ñề tài còn bỏ ngỏ của vật lý học hiện ñại. 

Từ khoá: Dịch chuyển ñỏ hấp dẫn, ñồng hồ nguyên tử, thời gian chậm lại. 

I. ðặt vấn ñề 

Tiên ñoán của thuyết tương ñối rộng (GR) về việc “thời gian chậm lại” ở gần các nguồn 

hấp dẫn mạnh [1] ñược cho rằng ñã ñược thực nghiệm xác nhận từ năm 1960 nhờ các ñồng hồ  

chính xác [2]. Và kể từ ñó ñến nay, các thí nghiệm cũng ñã ñược lặp ñi, lặp lại nhờ các ñồng hồ 

nguyên tử ñể tăng ñộ chính xác, cũng như ñộ tin cậy [3-7]. Nhưng xét về bản chất vật lý, vẫn có 
một “khoảng trống” bất bình thường ñó là bất luận thế nào ñi chăng nữa, ñồng hồ nguyên tử 

cũng chỉ là một dạng ñồng hồ ñể ño thời gian; nó có nguyên tắc hoạt ñộng riêng của nó mà 

không thể ñại diện cho tất cả các loại ñồng hồ ñược. Bởi xét cho cùng, ñồng hồ cũng chỉ là một 
phương tiện kỹ thuật không hơn, không kém; chúng vận hành theo những nguyên tắc của riêng 

mình. Tất cả những nguyên tắc ñó ñều hướng tới cùng một mục ñích là tạo ra một quá trình dao 

ñộng tuần hoàn nào ñó có những “khoảng” cố ñịnh (hay còn gọi là “chu kỳ”) ñóng vai trò làm 

“mẫu ño thời gian”. Trong ño lường học, người ta coi ñồng hồ ñơn giản chỉ là một trong các 
dạng là “dụng cụ ño mẫu”, mà ñồng hồ nguyên tử là “dụng cụ ño mẫu” ñể sao lại “ñơn vị thời 

gian”, vì vậy còn gọi là “chuẩn ñơn vị thời gian” [8]. 

Trong khi ñó, thời gian mà thuyết tương ñối ñề cập tới lại là một dạng continnum toán học 
thuần tuý không hề liên quan tới các nguyên tắc làm việc của các ñồng hồ (hoàn toàn mang tính 

vật chất) này; nó chỉ ñóng vai trò là mô hình cho thời gian (với tư cách là một ñại lượng vật lý) – 

là cái do ñồng hồ chỉ ra, tạm gọi là “thời gian vật lý” [9]. Chỉ tiếc là kể từ khi R. Pound thực hiện 

thí nghiệm ño ñạc ñầu tiên cho tới nay, mặc dù ñược nhiều tác giả phân tích, “mổ xẻ” khá kỹ 
lưỡng [10-15], nhưng chưa thấy có ai ñề cập tới vấn ñề này? Vì vậy, ñể có ñược một cái nhìn 

tổng quát hơn về hiệu ứng nhanh, chậm của “continnum thời gian”, chỉ với tư cách là mô hình 

toán mà GR tiên ñoán, tác giả sẽ xem xét cụ thể ñối với các loại ñồng hồ khác nhau dựa trên 

nguyên tắc làm việc của chúng, qua ñó mới khẳng ñịnh ñược sự phù hợp của mô hình lý thuyết 
(continnum thời gian) với mọi ñối tượng vật chất thực tế (thời gian vật lý), mà nếu có xuất hiện 

sự sai lệch với mô hình, dù chỉ là nhỏ, thì cũng là ñộng lực ñể hoàn thiện thêm lý thuyết. ðó 

cũng chính là mục ñích của bài báo này.  
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II. Phân loại các ñồng hồ 

Vì trong thực nghiệm này, ñối tượng cần ñược kiểm tra chính là sự ảnh hưởng của trường 
hấp dẫn lên nhịp chạy (chu kỳ) của ñồng hồ – là một dạng phương tiện kỹ thuật dùng ñể ño thời 

gian, nên quá trình khảo sát các ñồng hồ sẽ ñược thực hiện dựa vào việc phân loại chúng theo 

tiêu chí “ảnh hưởng của hấp dẫn” tới nguyên tắc (kỹ thuật) làm việc của chúng, chứ không ñi 

theo cách phân loại kinh ñiển theo tên gọi (ñồng hồ nước, ñồng hồ cơ khí, ñiện v.v..) thông 
thường. Như vậy, theo tiêu chí này, tất cả các ñồng hồ ñược sử dụng cho ñến nay ñều có thể 

ñược chia ra thành hai nhóm: 

1- Nhóm các ñồng hồ làm việc theo nguyên tắc tận dụng tương tác hấp dẫn ñể ñiều chỉnh 

nhịp chạy (chu kỳ). Ta có các ñồng hồ nước, ñồng hồ cát, ñồng hồ quả lắc và ñồng hồ thiên văn 
(sử dụng chu kỳ quay của Trái ñất, các thiên thể…). 

2- Nhóm các ñồng hồ làm việc theo nguyên tắc không tận dụng tương tác hấp dẫn ñể ñiều 

chỉnh nhịp chạy. ðó là các ñồng hồ cơ khí dùng sợi tóc (lò xo xoắn), ñồng hồ ñiện (dùng thạch 
anh), ñồng hồ nguyên tử. Các loại ñồng hồ này về thực chất ñều sử dụng tương tác ñiện từ trong 

vật liệu ñể ñiều khiển nhịp chạy. Về nguyên tắc, có thể liệt kê cả ñồng hồ hạt nhân sử dụng tính 

chất phóng xạ có chu kỳ bán rã xác ñịnh tận dụng các lực hạt nhân của những nguyên tố hay hợp 

chất phóng xạ. 

Từ cách phân loại này ta có nhận xét rằng cho ñến nay tất cả các thí nghiệm kiểm tra hệ 

quả của GR ñều chỉ sử dụng ñồng hồ ñiện tử và ñồng hồ nguyên tử – là những ñồng hồ không sử 

dụng tương tác hấp dẫn ñể ñiều chỉnh nhịp chạy. Nhưng như thế chẳng lẽ không phải là kỳ quặc 
lắm sao? Chúng ta ñều biết có 4 tương tác cơ bản: hấp dẫn, ñiện từ, mạnh và yếu; giữa chúng 

không có sự chuyển ñổi qua lại lẫn nhau, ñặc biệt là hấp dẫn với ba tương tác còn lại. Vậy ñiều 

gì ñã khiến hấp dẫn lại can thiệp ñược vào nhịp chạy của các ñồng hồ này? ðó cũng là một câu 

hỏi lớn cho GR nói riêng và cho cả vật lý hiện ñại nói chung mà chúng ta sẽ ñề cập tới ở phần 
cuối bài báo này. Song, cũng chính vì không có sự ảnh hưởng của hấp dẫn tới nguyên tắc làm 

việc của các ñồng hồ thuộc nhóm 2 và hơn thế nữa, ñối với ñồng hồ nguyên tử lại cũng ñã có quá 

nhiều bàn luận về các kết quả thí nghiệm rồi nên tác giả sẽ không ñi vào chi tiết nữa, mà sẽ chỉ 
xem xét các khía cạnh liên quan trực tiếp tới nguyên tắc chuyển hoá năng lượng trong các ñồng 

hồ này mà chưa ñược ñề cập ñến thôi. Việc phân tích do vậy sẽ tập trung vào các ñồng hồ thuộc 

nhóm 1, cũng là ñề tài bị bỏ quên hoàn toàn khi ñặt vấn ñề thí nghiệm kiểm tra hệ quả của GR. 

III. ðo thời gian bằng các ñồng hồ nhóm 1 

1. ðồng hồ nước và ñồng hồ cát 

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. 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 GR. 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.  
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2. ðồng hồ quả lắc 

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

trò giữ “xung nhịp”. Chu kỳ dao ñộng Tr của quả lắc phụ thuộc vào cường ñộ trường hấp dẫn g 
(hay còn gọi là gia tốc trọng trường tại khoảng cách r tới tâm Trái ñất) ñược tính theo [17]: 

g

l
Tr π2=             (1) 

ở ñây l – là chiều dài của quả lắc. Nếu ký hiệu g0 ≈ 9,81m/s2 – là cường ñộ hấp dẫn tại mực nước 

biển ứng với bán kính Rd ≈ 6,4x106m và không tính ñến sự tự quay của Trái ñất, cường ñộ hấp 

dẫn này sẽ thay ñổi phụ thuộc vào ñộ cao h = r  – Rd  theo công thức: 
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Mặt khác, có thể biểu diễn tần số dao ñộng fr của con lắc qua chu kỳ của nó: 
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         a) ðồng hồ nước                 b) ðồng hồ cát 

Hình 1. ðồng hồ nước và ñồng hồ cát 

      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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Từ ñây cho thấy càng vào gần trường hấp dẫn (h � 0), g càng lớn, dẫn ñến tần số càng lớn 

và 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 GR. ðó mới là về 

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

tuyệt ñối ∆f và tương ñối δf theo ñộ cao h có thể tính ñược theo công thức suy ra từ (2) và (3): 
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Ví dụ ở ñộ cao h = 22m như trong thí nghiệm của Pound [2], ta có δf ≈ – 3,44x10-6. Trong khi 

ñó, theo tiên ñoán của GR [1] chỉ là g0h/c2 ≈ 2,4x10-15 > 0, tức là không những ñã trái ngược mà 

về giá trị tuyệt ñối của nó còn lớn hơn cỡ 109 lần!  

3. ðồng hồ thiên văn 

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 

không thể dùng vào thực nghiệm ñang nói tới ở ñây với nghĩa là thay ñổi ñược trường hấp dẫn 
của Mặt trời tác ñộng lên nó 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 (cũng có nghĩa là tần số fR = 1/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 [18]: 

2

32
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= ,         (5) 

trong ñó γ – là hằng số hấp dẫn; M – là khối lượng của vật trung tâm (Mặt trời); R – là khoảng 

cách tới vật trung tâm (ở ñây là tới Mặt trời). Từ ñây, có thể tính ñược sự thay ñổi tần số tuyệt 
ñối ∆f và tương ñối δf, khi rời xa khỏi vật trung tâm ñến khoảng cách r = R + h: 
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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, 1 “năm” sẽ càng ngắn lại như ñược thể hiện trong bảng dưới ñây 

[19]. Theo các “ñồng hồ hành tinh” này, ta có thể nói: “thời gian chạy nhanh” lên – ñó là kết 

luận hệt như ñối với các ñồng hồ nước và ñồng hồ quả lắc ñã ñề cập tới ở trên. 
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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 

Mặt khác, nếu so sánh (7) với (4) ta có thể thấy sự ảnh hưởng của hấp dẫn lên chu kỳ ñối 

với hai loại ñồng hồ này không như nhau. ðể tiện ñối chiếu với trường hợp ñồng hồ quả lắc, ta 

giả sử rằng trong trường hợp này cũng chọn Trái ñất làm vật trung tâm và một vệ tinh, giả sử 
cũng có quỹ ñạo ở bán kính R = 6,4x106m, khi ñó, với cùng ñộ dịch chuyển như trường hợp 

trước h = 22m, ta có δf  ≈ – 5,16x10-6, tức lớn hơn ñộ dịch chuyển thời gian của ñồng hồ quả lắc 

ở trên khoảng 1,5 lần. Nếu so sánh với ñồng hồ nước hoặc ñồng hồ cát, ñộ dịch chuyển thời gian 

này chắc chắn cũng sẽ không như nhau, vì khi ñó sẽ còn xuất hiện thêm ñộ nhớt hoặc lực ma sát. 

IV. ðo thời gian bằng các ñồng hồ nhóm 2 

1. ðồng hồ cơ khí dùng sợi tóc (hairspring) 

Ta sẽ không ñi sâu vào nguyên lý chuyển ñộng cơ khí của ñồng hồ mà chỉ dừng lại ở bộ 
phận ñiều chỉnh xung nhịp nhờ cơ cấu giữ vai trò trung tâm, quyết ñịnh tới ñộ ổn ñịnh cũng như 

chu kỳ của xung nhịp ñược thể hiện trên Hình 3. 

 

 

Cơ cấu này gồm: sợi tóc (hairspring) 1; bánh lắc (balance wheel) 2; cơ cấu phân phối 

(escapement) 3 và cần gạt xoay 4. Ở ñây, sợi tóc 1 chỉ là một lò xo xoắn (spiral) có lực ñàn hồi 

nhất ñịnh có thể ñiều chỉnh ñược nhờ thay ñổi chiều dài bởi cần gạt xoay 4. Chính lực ñàn hồi 

này cùng với khối lượng của bánh lắc tạo ra cơ chế dao ñộng có chu kỳ ổn ñịnh cho ñồng hồ. 

2- Bánh lắc 

1- Sợi tóc 

3- Cơ cấu phân phối 

Hình 3. ðồng hồ cơ khí dùng sợi tóc 

4- Cần gạt xoay 
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Nhưng lực ñàn hồi của vật liệu lại do lực tương tác giữa các phân tử và nguyên tử trong vật liệu 

gây nên và khối lượng của bánh lắc là ñại lượng không ñổi chỉ phụ thuộc vào bánh lắc, tức là tất 
cả chúng ñều có nguồn gốc hoàn toàn ở bên trong vật liệu, không liên quan tới lực hấp dẫn tác 

ñộng từ bên ngoài.  

Trong trường hấp dẫn mạnh, trọng lượng của bánh lắc tăng lên, nhưng ñiều này chỉ ảnh 

hưởng tới ma sát tại các ổ trục chứ không làm thay ñổi chu kỳ lắc của nó vốn chỉ chịu ảnh hưởng 
của khối lượng bánh lắc thôi. Như thế có thể thấy rõ dù trường hấp dẫn có mạnh ñến mấy ñi 

chăng nữa thì ñã ảnh hưởng gì ñến nhịp chạy của ñồng hồ? Câu hỏi này tạm thời ñể ngỏ vì dẫu 

sao thực nghiệm trên ñồng hồ này cũng không thể thực hiện ñược do ñộ chính xác của nó không 

ñủ ñể có thể phát hiện ñược hiệu ứng thời gian chậm lại quá nhỏ mà GR tiên ñoán. 

2. ðồng hồ thạch anh 

ðồng hồ thạch anh là một dạng ñồng hồ cơ-ñiện tử chạy bằng pin và sự chuyển ñộng tuần 

hoàn của các bánh răng cơ khí ñược ñiều khiển bởi một mạch ñiện tử giữ xung nhịp nhờ tinh thể 
thạch anh theo nguyên tắc sử dụng dao ñộng ñiện từ (xem Hình 4), tức là lực ñiện từ bên trong 

vật liệu cấu tạo nên ñồng hồ. Theo nguyên tắc này, lực hấp dẫn cũng không có chỗ nào can thiệp 

ñược ñể dẫn ñến sự thay ñổi xung nhịp ñiện từ. Vậy nhịp thời gian do ñồng hồ này chỉ ra sẽ phụ 

thuộc vào hấp dẫn bằng cách nào mà sao thực nghiệm ñối với nó vẫn chỉ ra rằng nó thực sự chạy 
chậm lại phù hợp với tiên ñoán của GR [2]? Câu hỏi này vẫn phải bỏ ngỏ vì cũng vẫn không thể 

tìm ra một cơ chế vật lý nào liên quan giữa hấp dẫn với chu kỳ xung nhịp do bộ dao ñộng thạch 

anh xác lập nên!  

 

 

3. ðồng hồ nguyên tử 

ðồng hồ nguyên tử cũng là một dạng ñồng hồ ñiện tử, chỉ khác là nó sử dụng bức xạ phát 

ra từ nguyên tử tương ứng với sự chuyển dời giữa hai mức năng lượng của nguyên tử ñó, về thực 

chất vẫn là các bức xạ ñiện từ với tần số (cũng tức là chu kỳ) ñược khống chế bởi hiệu năng 
lượng ñiện từ giữa hai mức như ñược chỉ ra trên Hình 5 [17]. Vì nguyên tử cesium 133 ở trạng 

thái cơ bản có khả năng phát ra bức xạ có ñộ ổn ñịnh rất cao nên ñược dùng ñể chế tạo ñồng hồ 

mẫu gọi là “chuẩn 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” [20].  

Hình 4. ðồng hồ thạch anh 
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Với ñồng hồ chính xác rất cao này, người ta ñã xác nhận hiệu ứng tiên ñoán bởi GR. Có 
nghĩa là lại thêm một trường hợp nữa khẳng ñịnh sự ảnh hưởng của hấp dẫn lên nhịp chạy của 

ñồng hồ bằng thực nghiệm theo hướng ngược với các ñồng hồ thuộc nhóm 1, nhưng xét về cơ 

chế vật lý ñã ñược biết ñến thì hoàn toàn không thấy có một mối liên hệ nào giữa lực hấp dẫn với 

các mức năng lượng ñược nói tới ở ñây cả? Câu hỏi này một lần nữa lại phải bỏ ngỏ.  

4. ðồng hồ hạt nhân 

Hiện tượng phóng xạ tự nhiên của một số các nguyên tố cũng như hợp chất hoá học ñược 

biết ñến như là sự phát ra các tia α, β và γ từ việc phân rã hạt nhân tự phát [17]. Số lượng các hạt 
nhân bị phân rã trong khoảng thời gian t ñược xác ñịnh theo công thức: 

teNN λ−= 0 ,           (8) 

ở ñây N0 – là số lượng hạt nhân lúc khởi ñầu; λ – là hằng số phân rã phụ thuộc vào các nguyên tố 

phóng xạ khác nhau. Khoảng thời gian T ñể một nửa số nguyên tử của vật liệu phóng xạ bị phân 

rã gọi là chu kỳ bán rã ñược xác ñịnh theo công thức: 

λ
2ln

=T  .           (9) 

Người ta lợi dụng sự suy giảm số lượng hạt nhân phóng xạ ñể ño khoảng thời gian. Từ (8) 
và (9), có thể rút ra ñược: 

N

N
T

N

N
t 00 ln44,1ln

2ln
≈=

λ
.         (10) 

Do ñó, có thể coi các nguyên tố phóng xạ là những ñồng hồ tự nhiên rất tiện lợi. Tuy 

nhiên, do ñộ chính xác không cao nên các ñồng hồ hạt nhân này cũng không ñược sử dụng trong 

thực nghiệm kiểm tra hiệu ứng của GR. Nhưng ñiều quan trọng nhất ở ñây là sự phân rã hạt nhân 
là kết quả của lực hạt nhân yếu bên trong nguyên tử, không liên quan gì ñến lực hấp dẫn (ở bên 

ngoài nguyên tử) cả? Và vì vậy, cũng giống như ñối với ñồng hồ cơ khí dùng sợi tóc, câu hỏi này 

ñành phải tạm thời bỏ ngỏ. 

 

 Hình 5. Sự thay ñổi quỹ ñạo ñiện tử và thế năng tương ứng  

a) Mô hình ñiện tử trong nguyên tử 

R4 

R3 

b) Giản ñồ các mức thế năng  

U4 
U3 
 
U2 
 
 
 
 
U1 

U∞ = 0 

∆U32 = U3 – U2 

U <0 

e- 

R1 

E = hf 
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V. Những nhận xét và ñề xuất 

1. Những nhận xét 

Từ việc ñiểm qua nguyên tắc làm việc của hai nhóm ñồng hồ ta có thể thấy rất rõ: 

a) Sự ảnh hưởng của hấp dẫn lên thời gian do các ñồng hồ của hai nhóm chỉ ra hoàn toàn 

trái ngược nhau: Nhóm ñồng hồ dựa trên nguyên tắc sử dụng lực hấp dẫn chạy nhanh lên khi hấp 

dẫn tăng, trái ngược với tiên ñoán của GR, trong khi nhóm ñồng hồ hoàn toàn không dựa trên 
nguyên tắc sử dụng lực hấp dẫn ñó mà là các lực ñiện từ và hạt nhân thì lại chạy chậm lại, phù 

hợp với tiên ñoán của GR (khoan hãy bàn cụ thể về ñịnh lượng).  

Với các ñồng hồ thuộc nhóm 1, do sử dụng trực tiếp lực hấp dẫn ñể tạo dao ñộng nên chu 

kỳ dao ñộng hoàn toàn phụ thuộc vào hấp dẫn là ñiều có thể hiểu ñược: hấp dẫn tăng, thời gian 
nhanh lên và ngược lại hấp dẫn giảm, thời gian chậm lại; khi hấp dẫn nhỏ dần tới 0, thời gian 

cũng chậm dần tới khi… dừng hẳn – không có lực hấp dẫn, ñồng hồ không chạy ñược. 

Với các ñồng hồ thuộc nhóm 2, tình trạng xảy ra là không thể giải thích ñược bằng những 
hiểu biết hiện thời của vật lý hiện ñại. 

b) Mức ñộ ảnh hưởng của hấp dẫn lên sự nhanh chậm của các ñồng hồ không như nhau, ít 

ra cũng là ñối với các ñồng hồ thuộc nhóm 1, còn ñối với các ñồng hồ thuộc nhóm 2 chưa thấy 

ñề cập tới; rất có thể cũng xảy ra ñiều tương tự như ñối với các ñồng hồ thuộc nhóm 1. ðây cũng 
là ñiều mà GR không dự ñoán ñược. 

c) ðiểm mấu chốt cơ bản phân biệt giữa hai nhóm ñồng hồ không chỉ dừng ở việc sử dụng 

hay không sử dụng lực hấp dẫn, mà sâu sắc hơn là nguồn gốc năng lượng ñể tạo nên dao ñộng 
hay xung nhịp, cụ thể là ñối với các ñồng hồ thuộc nhóm 1 là ngoại năng (ñộng năng và thế năng 

hấp dẫn) còn ñối với các ñồng hồ của nhóm 2 là nội năng (năng lượng ñiện từ và năng lượng hạt 

nhân của nguyên tử cấu tạo nên ñồng hồ). Trong khuôn khổ của vật lý hiện ñại, chưa có một lý 

thuyết nào mô tả sự chuyển hoá tường minh giữa nội năng (năng lượng ñiện từ và hạt nhân) với 
ngoại năng (ít ra cũng là năng lượng hấp dẫn) nào cả. Thuyết tương ñối hẹp (SR) tuy ñã ñưa ra 

ñược khái niệm nội năng với công thức E = mc2 nổi tiếng nhưng lại ñặt nó trong tình trạng “xơ 

cứng” không có sự chuyển hoá nào: hoàn toàn không thay ñổi trong quá trình chuyển ñộng.  

Vật lý ñến nay ñược biết ñến 4 loại tương tác ñược cho là cơ bản: Hấp dẫn, ñiện từ, mạnh 

và yếu và tương ứng với chúng phải có 4 dạng năng lượng và hơn thế nữa, các dạng năng lượng 

này ñược coi là không có sự chuyển hoá sang nhau. Sự thống nhất giữa hấp dẫn với ba tương tác 

còn lại vẫn còn bỏ ngỏ phải chăng cũng vì lý do này?  

d) Thời gian vật lý là cái mà ñồng hồ chỉ ra khác với thời gian là continnum toán học do 

GR ñề xuất với tư cách là mô hình cho thời gian vật lý ñó. Trong khi mỗi ñồng hồ có thể chỉ ra 

một “thời gian của riêng” nó (có thể phải tính ñến cả ñồng hồ sinh học) thì thời gian của GR (hay 

của SR cũng vậy) lại chỉ có một giá trị duy nhất; nó không thể ñại diện ñược cho tất cả các quá 
trình vật lý xảy ra trong vũ trụ ñược. Việc con người nghĩ rằng có tồn tại cái gọi là “thời gian 

chung” cho cả vũ trụ này chỉ là phản ánh trạng thái tâm sinh lý có căn nguyên từ chính cuộc sống 

của mình: Từ lúc mới sinh ra tới khi lớn lên, con người ñã quen với chu kỳ ngày ñêm (thực chất 
chỉ là do Trái ñất tự quay quanh mình nó), chu kỳ thay ñổi mùa Xuân, Hạ, Thu, ðông (thực chất 
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là do Trái ñất quay xung quanh Mặt trời). Và loài người và thế giới sinh vật hoàn toàn phụ thuộc 

vào các chu kỳ này ñể tồn tại. Chính vì vậy, khi thuyết tương ñối ra ñời với khái niệm thời gian 
không phải là tuyệt ñối mà phụ thuộc vào hệ quy chiếu (HQC) và hấp dẫn ñã khiến cho giới khoa 

học phải mất một thời gian dài mới làm quen ñược. Tuy nhiên, vì chỉ là một nhà vật lý, Einstein 

ñã chỉ dừng lại ở việc gắn thời gian với chuyển ñộng (trong SR) hoặc với hấp dẫn (trong GR) mà 

quên mất rằng cả chuyển ñộng của HQC (với mục ñích quan sát, nghiên cứu ñánh giá các quy 
luật chuyển ñộng của thế giới tự nhiên) lẫn trường hấp dẫn cũng chỉ là số ít trong những tác nhân 

làm thay ñổi cái gọi là “thời gian” mà thôi. Mỗi một sự vật, một hiện tượng có một “thời gian 

riêng” của mình cho dù trong cùng một HQC, cùng một trường hấp dẫn, những “thời gian riêng” 

này vẫn còn phụ thuộc vào nhiệt ñộ, ñộ ẩm, áp suất v.v.. và vô vàn các yếu tố khác nữa, bởi xét 
cho cùng, “thời gian” cũng chỉ là “ñộ ño sự vận ñộng” giống như “ñộ dài” (của thước mét chẳng 

hạn) chỉ là “ñộ ño không gian” (chiều dài, rộng, cao). Vấn ñề là ở chỗ ñể mọi người có thể chung 

sống với nhau trên cùng một hành tinh-Trái ñất này, trong ñó có nhu cầu ñối chiếu ñược các kết 
quả nghiên cứu của các nhà vật lý khác nhau trên mọi vị trí ñịa lý, cũng như thời ñiểm khác 

nhau, cần phải có một “chuẩn thời gian” chung cho tất cả, cũng tức là một chiếc ñồng hồ chung 

cho tất cả. Trong một thế giới tồn tại phụ thuộc lẫn nhau, ñó là ñiều bắt buộc. Nhưng cái ñược 

gọi là “chuẩn thời gian” ñó chỉ là do con người quy ước không hơn, không kém nên không thể vì 
thế mà làm biến mất ñược các “thời gian riêng”, giống hệt như trọng hệ SI người ta quy ước 

“mét” là ñơn vị ñộ dài, nhưng khi ñó “foot”, “inch” “dặm”… vẫn tồn tại song song mà? Chỉ cần 

phải nhớ là 1m ≠ 1foot  ≠ 1inch  ≠ 1dặm … – chúng cũng là ñơn vị ñộ dài “riêng” ñược giữ bởi 
các chuẩn ñơn vị tương ứng của một số quốc gia thôi. Và khi ñó, một khi có các yếu tố ảnh 

hưởng tác ñộng lên các chuẩn ñơn vị ñó sẽ làm chúng thay ñồi: Dài ra hoặc ngắn lại, nhưng 

không vì thế mà nói rằng không gian nói chung bị dãn nở hay co ngót. 

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. 

2. ðề xuất 

Xuất phát từ những nhận ñịnh ở trên, tác giả ñề xuất một ý tưởng ñể giải quyết một cách 

trọn vẹn những khúc mắc ñó. Ý tưởng này chỉ gói gọn trong một câu: Hãy xem năng lượng toàn 

phần của một thực thể vật lý gồm hai thành phần có quan hệ qua lại mật thiết với nhau ñó là nội 
năng và ngoại năng; trong một hệ kín, năng lượng toàn phần này mới là ñại lượng ñược bảo 

toàn (chứ không phải là cơ năng gồm ñộng năng và thế năng). 

Thứ nhất, ñối với tất cả các câu hỏi ñang ñược bỏ ngỏ, hoàn toàn có thể tìm ñược câu trả 

lời thích ñáng nhờ ý tưởng ñó. Cụ thể là, bất kể một vật thể nào (trong ñó bao gồm cả những 
ñồng hồ mà ta ñang nói tới trong bài báo này) khi rơi vào trường hấp dẫn, ngoại năng (gồm thế 

năng và ñộng năng trong trường hấp dẫn) tăng lên bao nhiêu thì nội năng của chúng (năng lượng 

ñiện từ và năng lượng hạt nhân) sẽ giảm ñi bấy nhiêu. Mà năng lượng lại là ñại lượng liên quan 
trực tiếp tới thời gian (ñịnh luật bảo toàn năng lượng cũng xuất phát từ tính ñồng nhất của thời 

gian) [21], nên kết quả là nếu nội năng giảm ñi thì tương ñương với thời gian phải chậm lại và 

trong khi ñó, ngoại năng tăng lên thì tương ñương với thời gian phải nhanh lên – ñó chính là tất 
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cả những gì mà ta ñã thấy trong các phân tích ñối với hai nhóm ñồng hồ ở trên. Cả hai loại ñồng 

hồ ñều chỉ ñúng “thời gian của mình” khi ñược ñặt trong trường hấp dẫn, mặc dù xu hướng tăng 
và giảm hoàn toàn ngược nhau; về thực chất ñó chỉ là hai mặt (nội năng và ngoại năng) của cùng 

một vấn ñề (năng lượng toàn phần). 

Những ñồng hồ nhóm 1 thể hiện ngoại năng của chúng (trong trường hấp dẫn) nên thời 

gian mà chúng chỉ ra nhanh lên khi chúng tiến sát tới bề mặt thiên thể (Trái ñất chẳng hạn), trái 
lại những ñồng hồ nhóm 2 lại thể hiện nội năng của chúng nên thời gian mà chúng chỉ ra chậm 

lại trong cùng một hoàn cảnh ñó. Tuy nhiên, cũng chính vì sử dụng ngoại năng (hấp dẫn) nên ñộ 

nhậy với ảnh hưởng của hấp dẫn rất lớn vì hầu như ñã sử dụng toàn bộ sự biến thiên ngoại năng 

hấp dẫn (thế năng ñối với ñồng hồ nước hoặc cát, cả ñộng năng lẫn thế năng ñối với ñồng hồ quả 
lắc và ñồng hồ thiên văn).  

Trong khi ñó vì các ñồng hồ nhóm 2 sử dụng nội năng nên mức ñộ ảnh hưởng của hấp dẫn 

nhỏ hơn nhiều (chỉ cỡ 10-9) so với các ñồng hồ nhóm 1. Lý do thật ñơn giản: vì nội năng bao 
gồm cả năng lượng ñiện từ lẫn năng lượng hạt nhân (mạnh và yếu), trong khi những bức xạ ñược 

sử dụng chỉ là một phần năng lượng rất nhỏ bé trong sự biên thiên nội năng như ñược chỉ ra ở sơ 

ñồ phân bố năng lượng toàn phần của ñồng hồ trên Hình 6. Ở ñây, khi bỏ qua ảnh hưởng của 

nhiệt ñộ và ñiện từ trường ngoài, năng lượng toàn phần của ñồng hồ WΣ ñược thể hiện bởi hình 
chữ nhật lớn nhất bao gồm ba hình chữ nhật dài ngắn khác nhau trong ñó, hình có gạch thẳng 

ñứng biểu thị nội năng hạt nhân Wn (mạnh, yếu), hình có gạch ngang –  nội năng ñiện từ Wem còn 

hình có gạch chéo – ngoại năng (thế năng và ñộng năng) hấp dẫn Wg. Lưu ý khái niệm “ñồng hồ” 
ở ñây chỉ bao hàm phần vật liệu liên quan tới tạo xung nhịp của ñồng hồ, ví dụ như quả lắc, 

nước, cát, sợi tóc v.v.. Trên Hình 6a, thể hiện phân bố năng lượng của ñồng hồ ở ñộ cao h so với 

bề mặt nguồn hấp dẫn (ví dụ là Trái ñất), còn trên Hình 6b – thể hiện phân bố năng lượng của 

ñồng hồ ở trên bề mặt nguồn hấp dẫn; ñường aa’ – là ñường tượng trưng phân cách ranh giới 
giữa nội năng và ngoại năng trong cả hai trường hợp nói trên. 

  

Do ñó, khi ñồng hồ ở ñộ cao h, ta có: 

WΣ = Wn  + Wem  + Wg = const.        (11) 

Còn khi hạ xuống bề mặt nguồn hấp dẫn, từ sơ ñồ Hình 6b cho thấy thế năng hấp dẫn của 

ñồng hồ tăng lên một lượng bằng ∆Wg ñúng bằng ñộ giảm nội năng ∆Wn + ∆Wem, ta có thể viết: 

 Hình 6. Sơ ñồ phân bố năng lượng toàn phần của ñồng hồ  

b)  

Nội năng (hạt nhân, ñiện từ) 

∆Wg ∆Wem 
gemn WWW ∆=∆+∆

Wn 

W’n W’em W’g 

Wem Wg 

Ngoại năng 
(hấp dẫn) 

a)  

a 

a 
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gemn WWWW ∆=∆+∆=∆ Σ         (12) 

ở ñây:      ∆Wn = W’n – Wn  < 0,          (13) 

∆Wem = W’em – Wem < 0         (14) 

∆Wg = W’g – Wg  > 0. 

Lưu ý: ∆Wn >> ∆Wem, tức là emW∆ << ∆Wg. Chính vì thế mà phần năng lượng ñiện từ ∆Wem ñể 

gây nên sự nhanh chậm của các ñồng hồ nhóm 2 không ñáng là bao nhiêu so với các ñồng hồ của 

nhóm 1, khi hầu như toàn bộ ∆Wg gây nên sự nhanh chậm của chúng như ñã thấy ở trên. 

Thứ hai, vì chấp nhận có sự chuyển hoá qua lại giữa nội năng (năng lượng ñiện từ và năng 

lượng hạt nhân) và ngoại năng (thế năng và ñộng năng trong trường hấp dẫn) của cùng một thực 
thể vật lý như thế, nên ñiều gợi ý tiếp theo tất yếu phải là có sự chuyển hoá qua lại giữa năng 

lượng hấp dẫn và 3 dạng năng lượng còn lại. Vấn ñề chỉ còn là chuyển hoá bằng cách nào?  

Ta biết rằng năng lượng là khả năng tương tác (có thể dẫn ñến sinh công cơ học, biến dạng, 
nhiệt…); ñiều ñó cũng có nghĩa là nếu năng lượng ñã chuyển hoá ñược thì tương tác cũng phải 

chuyển ñổi ñược: Hấp dẫn thành ñiện từ hay hạt nhân và ngược lại, tương tác ñiện từ hay hạt 

nhân – thành tương tác hấp dẫn. Nói cách khác, ñể có thể chuyển hoá ñược sang nhau, cả 4 

tương tác này nhất ñịnh phải có một cái gì chung về bản chất vật lý, hoặc nói ñúng hơn là 3 trong 
chúng phải là hệ quả của tương tác còn lại, nhưng là tương tác nào? ðây là vấn ñề ñã ñược tác 

giả giải quyết thành công ở [22], theo ñó chỉ có tương tác ñiện (Coulomb) giữa hai hạt cơ bản là 

electron và positron mới là tương tác cơ bản; những tương tác còn lại chỉ là những biểu hiện 
khác nhau của nó trong những ñiều kiện cụ thể mà thôi. Tức là sự thống nhất 4 tương tác cuối 

cùng cũng ñã có phương hướng ñể thực hiện, ñó là trước tiên phải thống nhất về bản chất vật lý 

của hiện tượng chứ không phải bằng mô hình toán học mô tả chúng – ñó chỉ là bước tiếp theo mà 

vật lý học của thế kỷ XXI này phải làm dựa trên sự gợi ý về tính thống nhất về bản chất vật lý 
của hiện tượng ñó. Cách làm này không hề xa lạ gì ñối với vật lý mà trái lại còn khá phổ biến, 

chẳng hạn như Maxwell ñã thống nhất tương tác ñiện với tương tác từ, khi Faraday, Ampere, 

Lorenz… phát hiện ra rằng giữa hai tương tác (cũng tức là giữa hai dạng năng lượng) ñiện và từ 

này có sự chuyển hoá qua lại lẫn nhau; tương tự như vậy ñối với sự thống nhất giữa cơ và nhiệt, 
quang và bức xạ ñiện từ… 

Cũng từ ñây có thể khẳng ñịnh rằng con ñường thống nhất mà quá nửa thế kỷ nay, vật lý 

học ñang cố gắng hướng tới sẽ không thể ñem lại kết quả gì, vì giữa ba tương tác: ñiện từ, mạnh, 
yếu (và các dạng năng lượng tương ứng với chúng) với tương tác (và năng lượng) hấp dẫn luôn 

trong tình trạng “cách ly” tuyệt ñối (bởi ñường aa’ trên Hình 6). Về mặt toán học, hai tập hợp mà 

giao của chúng là một tập hợp rỗng thì chúng phải hoàn toàn ñộc lập nhau chứ? Giữa cơ học 

lượng tử với thuyết tương ñối rộng không có bất cứ ñiểm chung nào thì thống nhất cách nào? 
Nếu xét từ tính ñối xứng của tự nhiên phải tương ứng với một ñịnh luật bảo toàn như các nhà vật 

lý ñang tận dụng bằng mọi cách, thì ñịnh luật bảo toàn ấy không có gì khác hơn chính là bảo toàn 
năng lượng toàn phần (gồm nội năng và ngoại năng), chứ không phải bảo toàn cơ năng (chỉ gồm 

ñộng năng và thế năng) như ñối với cơ học cổ ñiển, hay bảo toàn năng-xung lượng như ñối với 
cơ học tương ñối tính.  
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Vấn ñề có tính thuyết phục là ở chỗ nếu thực tế quả thật giữa nội năng và ngoại năng, cũng 

tức là giữa lực hấp dẫn với 3 lực còn lại của vật thể, không có mối liên quan gì với nhau thì giải 
thích sao ñây về những hành xử trái ngược nhau của hai nhóm ñồng hồ kể trên? Tức là thực tế ấy 

ñã chứng tỏ phải có sự chuyển hoá qua lại giữa nội năng và ngoại năng, sự chuyển ñổi giữa 

tương tác hấp dẫn với tương tác ñiện, và ñấy chính là manh mối quan trọng, nếu như không nói 

là quyết ñịnh, mà tác giả muốn gửi gắm tới cộng ñồng vật lý. 
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