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Tóm tắt. Trên cơ sở phân tích những bất cập của mô hình vũ trụ 

giãn nở, cùng những đề xuất mang tính đột phá về bản chất của thế giới 

vật chất, tác giả đã thực hiện việc xây dựng lại mô hình của vũ trụ khác 

với truyền thống, nhưng phù hợp một cách hoàn hảo với các bằng 

chứng thực nghiệm được biết đến cho đến nay. Nhờ đó, tác giả đã tính 

được công thức ảnh hưởng của hấp dẫn lên sự dịch chuyển đỏ của 

photon trong quá trình lan truyền trên khoảng cách lớn, đúng như 

những gì đã được Hubble phát hiện bằng thực nghiệm. 

Từ khoá: Dịch chuyển đỏ, bức xạ nền, vũ trụ dãn nở. 

I. Đặt vấn đề 

Khi quan sát ánh sáng từ các thiên hà ở xa [1], Hubble phát hiện ra rằng 

những vạch phổ của một số nguyên tố đặc trưng bị dịch chuyển về phía đỏ 

(redshift). Suốt một thời gian dài sau đó, người ta tìm mọi cách để lý giải hiện 

tượng này bằng các giả thuyết khác nhau [2] như: Sự hấp thụ ánh sáng (photon) 

bởi khí bụi trong khoảng không vũ trụ trước khi đến tới Trái đất; sự già hóa của 

photon trong quá trình lan truyền dẫn đến phân rã tự phát, ảnh hưởng của hấp 

dẫn lên tần số của ánh sáng theo thuyết tương đối rộng của Einstein, v.v… Tuy 

nhiên, dường như chỉ có hiệu ứng Dopler đối với các nguồn sáng chuyển động 

ra xa có vẻ là cách giải thích phù hợp nhất. Và thế là người ta đi đến kết luận: 

Các thiên hà càng ở xa, càng chuyển động rời xa nhau nhanh hơn theo định luật 

Hubble:  

v = Hr       (1) 

trong đó, v – là tốc độ rời xa của thiên hà; H – là hằng số Hubble; r – là khoảng 

cách từ Trái đất tới thiên hà đó – là “bằng chứng thực nghiệm không thể chối 

cãi được” về một vũ trụ dãn nở(!?), ủng hộ cho lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, 

khi xem xét một cách cụ thể hiệu ứng Dopler, có thể nhận thấy rằng độ dịch 

chuyển đỏ z tỷ lệ bậc nhất với tỷ số giữa tốc độ rời xa v của các thiên hà với tốc 

độ ánh sáng c: 

c

v
z R 




0
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Từ (2) cho thấy, vì theo thuyết tương đối hẹp, v < c, nên z < 1, nhưng trên 

thực tế, người ta đã đo được z >> 1 [3], tức là tốc độ chuyển động ra xa của các 

thiên hà dường như vượt qua cả tốc độ ánh sáng? Để cố “cứu” lại mô hình vũ 

trụ dãn nở này, người ta sử dụng thuyết tương đối hẹp thay cho cơ học Newton 

để tính lại biểu thức (2), nhưng với giả thiết trường hấp dẫn vũ trụ là yếu, có thể 

bỏ qua và nhận được: 

22

2
2

2






zz

zz
cv      (3) 

Khi đó, sẽ đảm bảo v < c trong các tình huống (- 1 <z <∞). Sau này, người 

ta cũng biết rằng việc sử công thức (3) vẫn còn chứa đựng nhiều bất cập đối với 

độ dịch chuyển đỏ lớn (z  ∞), nhưng lại ngụy biện rằng: “Trong trường hấp 

dẫn mạnh và biến thiên trên những khoảng cách lớn trong vũ trụ, ý nghĩa của 

các khái niệm quen thuộc và đơn giản là khoảng cách và tốc độ cũng thay đổi. 

Bản thân câu hỏi: “một thiên hà ở rất xa sẽ chuyển động với tốc độ nào so với 

chúng ta” là không chặt chẽ, không đúng”(!?) [2]. Điều này thực sự là không 

nghiêm túc! Thực vậy, căn cứ vào (3), có thể thấy rằng khi z  ∞ thì v  c và 

theo (1), có thể tính ra khoảng cách tới thiên hà xa nhất chỉ vào khoảng 13,4 tỷ 

năm ánh sáng. Và với thời gian ấy thì Big Bang không thể giải thích được vì sao 

vũ trụ lúc ấy chỉ là một điểm nhỏ cỡ kích thước Planck 10-35 m? Có lẽ vì thế họ 

mới đưa ra khái niệm “giãn nở lạm phát” mà không cần có nguyên nhân gì cả 

chăng? 

Tất cả vấn đề là ở chỗ, cái chúng ta đo được bằng thực nghiệm chỉ là độ 

dịch chuyển đỏ z của ánh sáng từ các thiên hà, còn việc nó xa đến cỡ nào lại cần 

phải xem xét lại, vì đó chỉ là suy luận chủ quan theo một mô hình lý thuyết 

được xây dựng nên, chứ tuyệt nhiên không phải là thực tại khách quan. Cụ thể 

là, khi z = 1, nếu theo (2) ta phải có v = c và sau khi thay vào (1) với H = 70 

km/(s.Mpc), ta được khoảng cách r ≈ 13,8 tỷ năm ánh sáng, thậm chí theo công 

thức hiệu chỉnh (3), ta vẫn được khoảng cách cỡ 6,9 tỷ năm ánh sáng. Trong khi 

đó, các phương pháp đo khoảng cách trong thiên văn chỉ với tới được 300 triệu 

năm ánh sáng [4] – là phương pháp đo do chính Hubble đề xuất, và dịch chuyển 

đỏ tương ứng vẫn còn rất nhỏ z ≈ 0,06, tức là chỉ đạt có 6% giá trị vừa nêu. Từ 

khoảng cách này trở đi, cho tới giá trị z lớn nhất đo được hiện nay chỉ vào vào 

cỡ 7,51 đối với thiên hà z8_GND_5296 [3], chứ còn lâu mới lớn tới ∞, mà đã 

không còn có cách gì kiểm tra tính đúng đắn của (1) cũng như (3) được nữa. 

Vậy, sao đã vội đưa ra những kết luận như thế?  



DỊCH CHUYỂN ĐỎ DO THẾ HẤP DẪN VŨ TRỤ 

 

Created by Vu Huy Toan   Hiệu đính ngày 2/6/2019 3 

Trong khi đó, bản thân photon thật ra là cái gì? Nó chịu ảnh hưởng thế nào 

khi lan truyền trong trường hấp dẫn vũ trụ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ với giới vật 

lý. Sự ảnh hưởng của hấp dẫn lên tần số của photon theo thuyết tương đối rộng 

của Einstein dường như đem đến hiệu ứng ngược lại: càng vào gần trường hấp 

dẫn mạnh, photon càng bị dịch chuyển về phía tím [5, 6, 7]! Bên cạnh đó, kết 

quả phép đo kiểm tra hiệu ứng này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của giới 

khoa học [8], khi còn sự hoài nghi về ảnh hưởng của trường hấp dẫn lên chính 

tần số của photon, vì thuyết tương đối chỉ mới khẳng định thời gian chậm lại 

thôi. Một khi thời gian chậm lại, mà tần số lại là số chu kỳ dao động trên một 

đơn vị thời gian thì thiết bị đo sẽ ghi nhận tần số “cao hơn” là điều có thể hiểu 

được? Nhưng chắc gì tần số photon đã tăng lên trên thực tế? Bởi lẽ tần số là 

nghịch đảo của chu kỳ T: 

T
f

1
       (4) 

mà chu kỳ lại là khoảng thời gian giữa hai trạng thái giống nhau của một quá 

trình dao động nên thời gian chậm lại cũng có nghĩa là chu kỳ T bị dài ra chứ? 

Tức là nếu photon cũng là một dạng thực thể vật lý thì bản thân tần số f của nó 

phảỉ dịch chuyển về phía đỏ mới là hợp lý? Nếu thực nghiệm vẫn chứng tỏ 

photon bị dịch chuyển về phía tím thì có phải chăng sự dịch chuyển về phía đỏ 

của photon không theo kịp sự chậm lại thời gian (chu kỳ) của các xung nhịp của 

thiết bị đo, nên trong một chu kỳ xung nhịp, sẽ có nhiều chu kỳ của photon hơn, 

tức là dường như tần số của photon bị tăng lên? 

Tóm lại, những nghi vấn xung quanh hiệu ứng “dịch chuyển đỏ” chưa phải 

là đã hết mà trái lại, còn cần phải tiếp tục làm rõ. 

Trong bài báo này, bằng một cách tiếp cận khác với truyền thống, như tác 

giả đã làm với “vật chất tối” trong Báo cáo tại Rencontres du Vietnam 2013 [9] 

mà nhờ đó đã phát hiện ra được bản chất thật sự của nó, trả lời được câu hỏi đã 

tồn đọng hơn 80 năm nay của vật lý học; tác giả sẽ tiến hành xem xét cụ thể ảnh 

hưởng của hấp dẫn lên photon như thế nào và qua đó lý giải sự dịch chuyển đỏ 

của nó. Trong bài, tác giả sẽ đặt cả lý thuyết tương đối lẫn Big Bang ra ngoài, 

để trình bày những tư tưởng mới của “Con đường mới của vật lý học” (CĐM) 

[10]. 

II. MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỚI VẬT LÝ HIỆN ĐẠI 

1. Những định đề được chấp nhận 
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1.1. Vũ trụ là vô cùng vô tận, không được sinh ra, cũng không mất đi, tồn 

tại vĩnh viễn. 

1.2.  Xét trên phạm vi lớn, khi mà mỗi thiên hà chỉ còn được coi như một 

điểm chất (xem Hình 1), mật độ phân bố vật chất có thể được coi là đều và đẳng 

hướng với mật độ ρ = const.  

1.3. Tương tác hấp dẫn giữa các vật thể trong vũ trụ tuân theo định luật 

vạn vật hấp dẫn của Newton, nhưng có tính đến tốc độ lan truyền tương tác hữu 

hạn C, chứ không phải tức thời. Trong [10], tác giả đã viết lại thế tương tác tại 

một thời điểm t nào đó theo định luật này dưới dạng: 

     
)(

)(






tr

M
t                         (5) 

ở đây, r(t – τ) – khoảng cách tới nguồn hấp dẫn khối lượng M tại thời điểm 

(t – τ), tức là trước thời điểm t đang xét một khoảng τ. Từ đây. có thể thấy thế 

tương tác khi các vật tiến đền gần khác với khi chúng rời xa nhau.  

 

+ Khi vật tiến đến gần nguồn hấp dẫn khối lượng M, ta có: 

     )1(
)()1)((

)( B
tr

M

Btr

M
t 





              (6) 

+ Khi vật chạy ra xa nguồn hấp dẫn khối lượng M, ta lại có: 

     )1(
)()1)((

)( B
tr

M

Btr

M
t 





              (7) 

ở đây, γ ≈ 6,67x10-11 Nm2/kg2 – là hằng số hấp dẫn; r(t) – là khoảng cách 

từ vật tới nguồn hấp dẫn tại thời điểm t; B – là tỷ số giữa tốc độ chuyển động 

tương đối v giữa hai vật với tốc độ lan truyền tương tác hấp dẫn giữa chúng, ký 

hiệu là C: 

Hình 1. Vũ trụ đồng nhất và đẳng hướng 

r 

A 
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C

v
B        (8) 

Cũng trong [10], tác giả đã dự đoán khả năng C lớn hơn nhiều lần tốc độ 

ánh sáng c, vì tốc độ ánh sáng dù sao cũng chỉ là tốc độ chuyển động của phần 

“vật thể” có cấu trúc của photon trong trường hấp dẫn vũ trụ và bị giới hạn bởi 

chính trường hấp dẫn này. Trong khi tốc độ C liên quan đến phần trường của vật 

thể, tức là tốc độ truyền tương tác hấp dẫn, chứ không phải là chính bản thân vật 

thể đó như photon. Dựa vào các số liệu đo đạc thực nghiệm, chúng ta sẽ xác 

định chính xác giá trị của C sau.  

1.4.  Tốc độ chuyển động của các hạt cơ bản là electron và positron chỉ có 

tương tác điện, không có tương tác hấp dẫn trong trường hấp dẫn thuần túy, nơi 

trường điện bị trung hòa, sẽ bằng vô cùng – ở đây không xảy ra quá trình trao 

đổi năng lượng nào được thực hiện cả vì chẳng có một dạng tương tác nào xảy 

ra được với chúng. 

1.5. Tổng nội năng và ngoại năng (hay còn gọi là “cơ năng” bao gồm động 

năng K và thế năng U) đối với một thực thể vật lý trong một hệ kín là đại lượng 

được bảo toàn: 

       outin WWW const    (9) 

      
)(2

2

tr

mMmv
UKWout


            (10) 

Trong [11], tác giả đã trình bày một cách chi tiết trường hợp rơi tự do của 

một vật có khối lượng m trong trọng trường Trái đất khối lượng M, trong đó chỉ 

ra sự bất cập khi tùy tiện quy ước thế năng tại mặt đất bằng 0 đã dẫn đến cái gọi 

là “định luật bảo toàn cơ năng”, nhưng thực chất chỉ là bảo toàn hiệu động năng 

và thế năng chứ không phải là tổng cuả chúng như lẽ ra phải thế. Chính vì năng 

lượng toàn phần được bảo toàn nên ngoại năng tăng lên bao nhiêu (động năng 

hoặc thế năng, hoặc cả hai) thì nội năng sẽ giảm đi bấy nhiêu. Nội năng giảm 

đồng nghĩa với các quá trình vật lý xảy ra bên trong vật thể chậm lại, hay như 

người ta thường nói “thời gian chậm lại”. Đây là hiệu ứng vật lý thật sự xảy ra 

khi một vật chuyển động với tốc độ lớn (có động năng lớn) được đề cập đến 

trong thuyết tương đối hẹp, hay tiến vào một trường hấp dẫn mạnh (có thế năng 

lớn) như hệ quả của thuyết tương đối tổng quát.  

Tuy nhiên đối với photon có một chút khác biệt. Nếu nó lan truyền trong 

trường hấp dẫn thuần túy thì ảnh hưởng của thế hấp dẫn lên nó không giống như 
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với các thực thể vật lý khác ở chỗ, nó không thay đổi nội năng điện, tức là tần 

số f của photon sẽ không thay đổi, mà chỉ thay đổi ngoại năng hấp dẫn. Điều 

này dẫn đến hệ quả là khi năng lượng toàn phần của photon được bảo toàn thì 

chỉ có sự thay đổi thế năng thành động năng hoặc ngược lại – động năng thành 

thế năng của photon thôi, tức là tốc độ của photon sẽ phải thay đổi phụ thuộc 

vào trường hấp dẫn mạnh hay yếu trong khi nội năng của nó là không đổi. 

Nhưng giữa tần số f, tốc độ c và bước sóng λ của photon liên hệ với nhau theo 

hệ thức: 

                  (10a) 

nên khi tốc độ photon tăng sẽ khiến bước sóng của nó phải tăng lên theo – là 

hiện tượng “dịch chuyển đỏ do hấp dẫn” được quan sát thấy trong thiên văn học 

khi ánh sáng rời xa nguồn hấp dẫn lớn và ngược lại – dịch chuyển tím khi ánh 

sáng lại gần. Ta sẽ phải đánh giá sự dịch chuyển đỏ này. 

2. Những bằng chứng thực nghiệm được chấp nhận 

2.1. Hiệu ứng dịch chuyển về phía đỏ của ánh sáng do Hubble phát hiện ra 

vào năm 1929 (xem công thức (1)), nhưng với hằng số vũ trụ đã được chính xác 

hóa H = 70 km/(s.Mpc). 

2.2. Khoảng cách xa nhất trong thiên văn học đo được đủ tin cậy chỉ là 12 

triệu năm ánh sáng nhờ phương pháp của Henrietta Leavitt đề xuất vào năm 

1912 [4]. Những số liệu tương ứng với các khoảng cách lớn tới 300 triệu năm 

ánh sáng chỉ được sử dụng để tham khảo. Ở khoảng cách lớn hơn nữa, do không 

có phép đo nào độc lập với giả thuyết của Hubble (1) nên sẽ không được xem 

xét. 

2.3. Hiệu ứng tương tác được cho là “tức thời” trên khoảng cách xa của 

các hạt bị vướng víu (entanglement), không bị hạn chế bởi tốc độ ánh sáng, hay 

còn gọi là “vướng víu lượng tử”.  

Ở đây, xét một cách chặt chẽ theo [10], không thể có một quá trình trao đổi 

năng lượng nào được phép diễn ra tức thời cả. Tuy vậy, chữ “tức thời” ở đây 

được hiểu với nghĩa là “rất nhanh so với tốc độ ánh sáng mà thiết bị đo trong thí 

nghiệm không thể phát hiện ra được”. Nó cũng là bằng chứng thực nghiệm ủng 

hộ cho Định đề 1.3 ở trên. 

III. THẾ NĂNG HẤP DẪN VŨ TRỤ ĐỐI VỚI PHOTON 
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1. Thế năng hấp dẫn vũ trụ  

Trước tiên, chúng ta làm quen với khái niệm “thế hấp dẫn vũ trụ” – đây là 

khái niệm thật ra chưa được sử dụng tới trong vật lý học, nhưng về bản chất, nó 

cũng giống như khái niệm “thế hấp dẫn” đốí với mọi vật thể khác trong cơ học 

Newton. Sự khác biệt có chăng chỉ là trong cơ học Newton, các vật thể thường 

được coi là chất điểm và nằm ngoài nhau, còn ở đây, ta đang đề cập đến toàn vũ 

trụ nên mọi vật thể được xem xét, trong đó có photon, luôn nằm “bên trong” cái 

được gọi là “nguồn hấp dẫn” là chính toàn bộ vũ trụ đó (xem Hình 1). Khi đó, 

một vật thể ở bất kể điểm nào, ví dụ điểm A, cũng chịu tác động từ mọi thiên hà 

và mọi dạng vật chất phân bố khác, ví dụ ký hiệu là j = 1, 2, … ∞, ở xung quanh 

nó dưới dạng một quả cầu tưởng tượng bán kính r, nhưng không phải hữu hạn 

mà là tiến tới ∞ theo Định đề 1.1. Khi đó, có thể viết định luật vạn vật hấp dẫn 

của Newton cho từng cặp tương tác của hai vật trên khoảng cách RAj: 

Aj

Aj

Aj

jA

Aj
RR

MM R
F

2


             (11) 

Tương ứng là thế năng hấp dẫn của tương tác này tại điểm A: 

Aj

jA

Aj
R

MM
U


              (12) 

Tuy nhiên, do tính đối xứng được công nhận ở Định đề 1.2, tổng hợp lực 

tác động của tất cả các vật khác của vũ trụ lên vật thể tại điểm A sẽ bị triệt tiêu: 

0
1








j

AjFF              (13) 

Vì vậy, theo vật lý cổ điển, thế năng hấp dẫn vũ trụ tại đây (nếu có) sẽ bằng 0 và 

cũng sẽ bằng 0 tại bất kể điểm nào khác.  

Tuy nhiên, theo CĐM [10], khái niệm “tổng hợp lực bằng 0 khác với khái 

niệm “không có lực tác động” ở mức độ tiêu hao năng lượng. Trong trường hợp 

đầu, vẫn có tương tác FAj với từng vật thể j khác trong vũ trụ, tức là vẫn có 

ngoại năng cho từng tương tác riêng biệt ấy theo (11) nên nội năng của vật thể A 

sẽ phải giảm đi, cho dù tổng hợp lực bằng 0. Do đó, tổng ngoại năng tương tác 

không thể bằng 0, vì tất cả chúng đều được chuyển hóa từ nội năng ra, do năng 

lượng toàn phần của vật thể mới là đại lượng được bảo toàn theo Định đề 1.4. 

Mà ngoại năng cho tương tác vừa đề cập đến ở đây lại không phải cái gì khác, 

mà chính là “thế năng hấp dẫn vô hướng” (tham khảo ở [11]) của vật thể đó 
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trong trường hấp dẫn của cả vũ trụ, hay có thể gọi một cách ngắn gọn là “thế 

năng hấp dẫn vũ trụ”; nó không thể bằng 0, mà trái lại, luôn khác 0: 

AA

t

RtA
A UU

R

MM
U 53,1

2

3

2

3~



          (14) 

ở đây MRt – là tổng khối lượng hấp dẫn của tất cả các dạng vật chất trong bán 

kính tác dụng Rt của vũ trụ đối với vật thể A đó; UA – là modul của thế năng hấp 

dẫn véc-tơ giả định của vật thể A trong trường lực thế của vật thể giả định có 

khối lượng hấp dẫn bằng MRt ở cách nó một khoảng bằng Rt: 

t

RtA
A

R

MM
U


 .                     (15) 

Trong [10, 13], tác giả đã trình bày một nguyên lý vũ trụ phổ biến gọi là 

“nguyên lý tác động tối thiểu” theo đó, một thực thể vật lý chỉ có thể thay đổi 

trạng thái năng lượng khi tác động lên nó lớn hơn tác động tối thiểu dành cho 

nó. Tức là không phải cứ có tác động là sẽ phải có tác dụng. Như vậy, tuy vũ trụ 

là vô cùng vô tận theo Định đề 1.1, nhưng sẽ tồn tại một khoảng cách mà tác 

động của các thiên thể theo (5) không gây nên một tác dụng nào tới trạng thái 

năng lượng của vật thể đang xét cả. Đó chính là khái niệm “thiên cầu” như đã 

được sử dụng trong [10], nhưng ở đây chỉ là phần vũ trụ có bán kính tác dụng Rt 

đối với vật thể tại điểm A mà ta đang xem xét.  

Để không phụ thuộc vào khối lượng cụ thể của một vật thể nào, ta sẽ chia 

cả hai vế của (14) cho khối lượng MA của chính vật thể tại điểm A đó và gọi là 

“thế hấp dẫn vũ trụ” tại điểm A đó: 

 0
2

3

2

3
~

~  A

t

Rt

A

A
A

R

M

M

U



           (16) 

Từ nay trở đi, ta sẽ sử dụng các công thức (14) và (16) này trong các tính 

toán với lưu ý rằng đối với mỗi dạng vật chất cụ thể, giá trị của bán kính tác 

dụng Rt sẽ khác nhau, không chỉ tùy thuộc vào khối lượng hấp dẫn của chúng 

lớn hay bé, mà còn phụ thuộc vào chu kỳ quay của chúng nữa [13]. Vì trong bài 

này, chúng ta đang xem xét dịch chuyển đỏ của photon nên sẽ đi sâu vào riêng 

photon thôi. Trên cơ sở các số liệu thiên văn ghi nhận được, ta sẽ xác định bán 

kính tác dụng cho photon đến với người quan sát, tương ứng với tần số fj, ký 

hiệu là Rtj, và không được quên rằng photon là một cấu trúc gồm hai hạt cơ bản 
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electron và positron tự quay quanh tâm quán tính chung với tần số quay nhất 

định [14].  

2. Sự biến thiên thế hấp dẫn vũ trụ của photon 

Như vậy, việc xem xét ảnh hưởng của toàn vũ trụ lên photon cũng giống 

như với các vật thể khác là chỉ còn giới hạn bên trong quả cầu bán kính Rtp tại 

thời điểm t đang xét (xem Hình 3a), tương ứng với tần số fk và khối lượng bằng 

mph = 2me ≈ 1,8x10-30 kg [15]. Tuy nhiên, khác với các vật thể khác, photon 

không đứng yên mà chuyển động với tốc độ c ≈ 300.000 km/s so với các thiên 

hà nên quả cầu bán kính tác dụng Rtp bao quanh nó cũng di chuyển cùng nó với 

tốc độ ấy, nhưng tại thời điểm t’ > t (xem Hình 3b). Điều này xảy ra là vì những 

phần nằm phía ngoài bán kính tác dụng theo hướng chuyển động của photon tại 

thời điểm t sẽ lại xuất hiện bên trong bán kính ấy khi photon tiến tới chúng ở 

thời điểm t’ sau đó, và ngược lại, những phần nằm phía ngoài bán kính tác dụng 

ngược hướng chuyển động của photon tại thời điểm t sẽ lại trở thành nằm bên 

ngoài bán kính ấy khi photon chạy xa khỏi chúng ở thời điểm t’ sau đó. Tức là 

khái niệm “quả cầu bán kính Rtp” là một tượng trưng toán học chứ không gắn 

vào đó một số lượng vật chất cụ thể nào, mà đơn giản chỉ cần hiểu là bên trong 

nó phải có một lượng vật chất với mật độ ρ theo Định đề 1.2. Ta sẽ gọi khoảng 

cách đó là “bán kính tác dụng vũ trụ” của photon. Sau này, ở Mục 3, chúng ta sẽ 

thấy bán kính này phụ thuộc vào tần số của photon; nó nhỏ dần lại khi photon 

dịch chuyển về phía đỏ, nhưng trước mắt, để cho đơn giản, ta sẽ tạm bỏ qua. 

 

Tuy photon “nằm” tại tâm của quả cầu bán kính tác dụng Rtp, nhưng tác 

động của lượng vật chất phân bố trong quả cầu đó lên photon không như nhau. 

Cũng giống như với mọi dạng vật chất có khối lượng hấp dẫn chuyển động 

trong trường hấp dẫn, photon chịu tác động của lượng vật chất ở cùng hướng 

chuyển động với nó mạnh hơn lượng vật chất ở phía ngược lại. Đó cũng là điều 

Hình 3. Phần vũ trụ có tác dụng đối với photon 

Rtp 

mph 

Rtp  
 

mph 

a) Tại thời điểm t b) Tại thời điểm t’ > t 

c c 

x 
y 

z 

y 
x 
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đã được tác giả dự báo trong [6]. Cụ thể là, có thể chia quả cầu bán kính tác 

dụng Rtp thành hai bán cầu theo hướng chuyển động của photon (được gạch 

chéo) như được mô tả trên Hình 4a. 

 

Đối với bán cầu phải có khối lượng bằng ½ MRt, theo hướng chuyển động 

của photon, có thể áp dụng biểu thức (6) kết hợp với (14), ta được: 

  )1()(
~

1

2
)(~

BtrR

M
t

tp

Rt


             (17) 

ở đây, r (t) là quãng đường photon đi được sau khoảng thời gian t, kể từ lúc phát 

ra từ một thiên hà nào đó; B được xác định theo (8), nhưng thay v = c. Có thể 

viết lại (17) dưới dạng thuận tiện hơn: 

  )1()(
~

~

)(~

BtrR

M
t

tp
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            (18) 

với:  RtRt MM
2

1~
             (19) 

là khối lượng của một chất điểm tương đương của mỗi bán cầu, nhưng ở khoảng 

cách tpR
~

như được biểu diễn trên Hình 4b. Đây là mô hình tương đương tại mọi 

thời điểm, chứ không phải chỉ ở một thời điểm nào, vì khoảng cách giữa photon 

với hai khối lượng 
RtM

~
là bằng nhau và bằng tpR

~
; cái phải thay đổi ở đây chính 

là sự lan truyền trường hấp dẫn kia. Từ (18) có thể nói rằng thế hấp dẫn của bán 

cầu phải đối với photon tương đương với thế hấp dẫn tại khoảng cách tpR
~

đến 

một vật thể có khối lượng bằng RtM
~

. Tương tự như vậy đối với bán cầu trái, có 

thể áp dụng biểu thức (7) kết hợp với (18), ta có: 

  )1()(
~

~

)(~

BtrR

M
t

tp
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            (20) 

Từ (18) và (20), ta có thể thấy khi không có chuyển động (r(t) = 0 và B = 

0), thế hấp dẫn của hai bán cầu tại điểm đó đều như nhau nên hiệu của chúng 

= r 

tpR  
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h 

RtM
~
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RtM

~  

tpR
~

 
tpR

~
 

a)

) 

b)

) 
Hình 4. Mô hình thế hấp dẫn vũ trụ tác động lên photon chuyển động 
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đương nhiên phải bằng 0. Chính sự chênh lệch giữa hai thế hấp dẫn xuất hiện 

khi photon chuyển động đã làm nên sự khác biệt trong động năng của photon 

trong quá trình chuyển động như đã đề cập tới ở Định đề 1.5. Kết quả là ta có 

chênh lệch thế hấp dẫn vũ trụ đối với photon bằng: 

)(~)(~)(~ ttt     
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~

~
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~
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trR

RBtr
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M
t

tp

tpRt









                     (21) 

Lưu ý rằng, ta đang xem xét vũ trụ trên quy mô lớn, tức là khoảng cách di 

chuyển của ánh sáng tính bằng hàng triệu năm ánh sáng, ví dụ trong thực 

nghiệm đo dịch chuyển đỏ của Hubble, khoảng cách nhỏ nhất cũng là cỡ 3 triệu 

năm ánh sáng. Vì vậy, nếu thỏa mãn điều kiện: 

      B tpR
~

 << r(t) và r(t) << tpR
~

,           (22) 

ta có thể viết (21) ở dạng gần đúng: 
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R
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Mặt khác, từ (21) có thể thấy tính hợp lý của Định đề 1.3 ở chỗ, rõ ràng 

nếu B ~ 1 thì có khác gì chênh lệch thế hấp dẫn vũ trụ mang dấu âm “–”, nghĩa 

là photon sẽ phải dịch chuyển về phía tím, trái với thực nghiệm dịch chuyển đỏ? 

Muốn đạt được dịch chuyển đỏ, không có cách gì khác hơn là B phải nhỏ hơn 1 

rất nhiều, tức là thỏa mãn điều kiện (22). Điều này khẳng định một cách gián 

tiếp rằng tốc độ lan truyền tương tác C lớn hơn tốc độ chuyển động của photon 

trong chân không.  

Có thể viết lại (23) dưới dạng phụ thuộc vào mật độ vật chất ρ và bán kính 

tác dụng vũ trụ của photon tpR
~

là hữu hạn: 

)(
~

)(~ 2 trRt tp               (24) 

Với độ gia tăng thế hấp dẫn vũ trụ này, động năng photon sẽ giảm một 

lượng tương đương với sự thay đổi thế năng đối với một vật thể thông thường 

có cùng khối lượng mph = 2me: 

)(
~

2)(~2)(
~ 2 trRmtmtU tpeeph              (25) 

3. Sự dịch chuyển đỏ của photon do hấp dẫn 
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Có thể thấy, nhờ động năng của photon giảm đi một lượng theo (25), dẫn 

đến việc bước sóng sẽ dài ra – chúng ta nói “photon dịch chuyển về phía đỏ”. 

Ta sẽ tính cụ thể sự dịch chuyển này theo sự thay đổi động năng của photon từ 

tốc độ ban đầu  đến tốc độ : Theo biểu thức tính độ dịch chuyển bước 

sóng (10a), ta có thể chuyển sang sự thay đổi tốc độ tương ứng và khi tần số f  

không đổi và được giản ước đi nên (2) chỉ còn: 

            (26)   

Nhân cả tử và mẫu số của (26) với tổng  rồi biến đổi đi, ta được: 

          (27) 

Vì thông thường  nên có thể viết lại (27) một cách gần đúng: 

                      (28) 

Nhân cả tử và mẫu số của (28) với khối lượng của photon  ta sẽ thấy xuất 

hiện sự thay đổi động năng của photon tương ứng: 

                     (29) 

ở đây  và  - là động năng ban đầu và động năng sau khi 

photon rời xa ở khoảng cách r khỏi nguồn hấp dẫn và do đó, ta phải có: 

         (30) 

Thay (30) vào (29), ta có thể viết: 

            (31) 

Thay (25) vào (31), ta được biểu thức tính dịch chuyển đỏ: 

          (32) 

Từ đây có thể thấy, nếu nhân cả hai vế của (32) với tốc độ ánh sáng  

, ta sẽ được định luật Hubble (1): 
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          (33) 

             (34) 

chính là “hằng số” Hubble, nhưng giờ đây, nó đã được biểu diễn qua các hằng 

số vũ trụ chứ không đơn giản chỉ là kết quả đo đạc thực nghiệm.  

Một điều thực tế đáng ghi nhận ở đây là biểu thức (32) hoàn toàn phù hợp 

với thực nghiệm về dịch chyển đỏ được quan sát thấy trong thiên văn và việc 

nhân thêm với hằng số c ở (33), cũng như (34) vẫn không làm thay đổi bản chất 

của sự vật: Sự dịch chuyển đỏ của photon chỉ là do sự thay đổi thế hấp dẫn vũ 

trụ do chuyển động của photon gây nên. Việc đồng nhất tích “cz” với tốc độ rời 

xa v của các thiên hà theo hiệu ứng Dopler (2) chỉ là suy diễn thuần túy chứ 

không hề là bằng chứng thực nghiệm. Tuy nhiên, không nên quên rằng, để có 

được biểu thức (32), ta đã phải chấp nhận giả thiết hạn chế (22) với khoảng cách 

r(t) không quá nhỏ, nhưng cũng không quá lớn; điều này đồng nghĩa với phạm 

vi của dịch chuyển đỏ z không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Khi đó, sự phụ 

thuộc tuyến tính theo (32), hay theo (1) mới có thể được đảm bảo. Trên thực tế, 

khi đo dịch chuyển đỏ lớn ngoài phạm vi này, xuất hiện yếu tố phi tuyến không 

theo (1) nữa, nên đã phải chấp nhận sụ phụ thuộc phi tuyến (3) để “tuyến tính 

hóa” lại định luật Hubble (1). Bên cạnh đó, việc chấp nhận có các thiên hà 

chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng quả thật là việc không bình 

thường, vì như chúng ta biết, để gia tốc được có mấy hạt proton bé tẹo, có khối 

lượng chỉ 10-27 kg thôi mà đã phải tốn biết bao nhiêu năng lượng, cùng cả cỗ 

máy gia tốc khổng lồ rồi. Trong khi khối lượng một thiên hà phải lớn hơn gấp 

tới 1067 lần khối lượng ấy thì thực sự cần phải được xem xét lại một cách 

nghiêm túc? 

Nhưng vấn đề sẽ khác đi nếu ở đây không liên quan tới hiệu ứng Doppler 

thì cái gọi là sự phụ thuộc tuyến tính của tốc độ vào khoảng cách theo (1) hà tất 

phải đảm bảo? Thực vậy, sự phụ thuộc tuyến tính của dịch chuyển đỏ theo (32) 

chỉ trong phạm vi hẹp, còn trong trường hợp chung nhất, biểu thức (21) cho 

chúng ta biết tác động hấp dẫn của vũ trụ lên photon là hàm phi tuyến đối với 

khoảng cách, đặc biệt là khi r(t) chỉ mới tiến tới chiều dài bằng bán kính tác 

dụng vũ trụ hữu hạn Rtp, thế hấp dẫn vũ trụ đã tiến tới ∞ rồi. Điều này đồng 

nghĩa với việc dịch chuyển đỏ cũng phải là một hàm phi tuyến và cũng phải tiến 
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tới ∞. Tuy nhiên, căn cứ vào “Thực nghiệm được chấp nhận 2.2”, công thức 

tính toán (32) phù hợp rất tốt ở khoảng cách dưới 300 triệu năm ánh sáng và 

như thế cũng đủ để khẳng định tính đúng đắn của nó rồi. Ở phạm vi lớn hơn, 

cần phải có những số liệu đo chính xác, đủ tin cậy và thuyết phục, vì vậy, tác 

giả chưa thực hiện việc tính toán tiếp. 

 

Hình 5. Trên thực tế, dịch chuyển đỏ không phải chỉ phụ thuộc vào 

khoảng cách, mà còn vào những yếu tố khác nữa. 

Ngoài ra, còn một thực tế khác cũng phải được ghi nhận là trước khi thiết 

lập định luật (1) của mình, Hubble đã nhận được những kết quả thực nghiệm về 

dịch chuyển đỏ của các thiên hà khá tản mác chứ không phải hoàn toàn theo 

đúng dường thẳng (1) đó như được thể hiện trên Hình 5 [2].  

Nguyên nhân của sự tản mác lớn này không hiểu sao lại không thấy đề cập 

đến? Nhìn trên hình vẽ có thể thấy rất rõ, chẳng hạn tại khoảng cách 1 Mpc (mà 

sau này được điều chỉnh lại thành 6,7 Mpc do hiệu đính lại phương pháp đo của 

Hubble), tốc độ của các thiên hà có thể dao động trong một phạm vi khá rộng: 

từ 100 đến 900 km/s? Tức là tương đương với dịch chuyển đỏ z từ 0,00033 cho 

đến 0,003 tính theo (2)?  

Đó là còn chưa kể đến một thực tế khác là có những thiên hà ở khoảng 

cách gần, cỡ 0,25Mpc (tương đương với 1,7 Mpc sau khi được điều chỉnh), 

không chạy ra xa mà lại chạy lại gần, vì khi đối chiếu với trục tung là trục tốc 

độ, ta thấy số liệu nằm dưới điểm 0, tức là tốc độ âm – tương đương với “dịch 

chuyển tím”? Nhưng giờ đây, với quy luật dịch chuyển đỏ theo (21), có thể thấy 

rõ nguyên nhân của sự tản mác lớn này là do có sự tham gia của mật độ vật chất 

ρ. Mật độ vật chất này chỉ được giả định là đều và đẳng hướng trên phạm vi lớn 

và là giá trị trung bình, chứ không phải là giá trị cụ thể tại một khu vực nhất 

định, một hướng nhất định. Chính vì vậy, ánh sáng xuất phát từ những thiên hà 
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nào nằm tại khu vực có mật độ vật chất ρ lớn hơn, sẽ dịch chuyển về phía đỏ 

nhiều hơn và ngược lại. Chưa hết, để nhận được (32), ta đã phải đưa ra điều 

kiện (22) khi khoảng cách tới các thiên hà không nhỏ hơn BRtp nên khi điều kiện 

này không thỏa mãn, sự thay đổi thế hấp dẫn theo (21) sẽ mang dấu âm “–“ nên 

sau khi thay vào biểu thức tính dịch chuyển z cũng sẽ được giá trị âm “–“, tức là 

dịch chuyển tím, thay vì dịch chuyển đỏ như đã thấy trong kết quả đo đạc thực 

nghiệm của Hubble là hoàn toàn phù hợp.  

4. Bức xạ nền vũ trụ 

Bức xạ nền vũ trụ được cho là ánh sáng phát ra từ thủa 400.000 năm sau 

Big Bang còn được đến ngày nay và do vũ trụ dãn nở nên chỉ còn lại “bức xạ 

tàn dư”  ở dạng sóng cỡ milimet đến vài chục centimet. Vào năm 1964 Arno 

Penzias và Robert Wilson tình cờ phát hiện được một loại sóng ngắn đồng nhất 

ở mọi hướng có cùng cỡ bước sóng như vậy, tương ứng với phổ bức xạ của vật 

đen có nhiệt độ khoảng 3oK. Người ta đồng nhất các vi sóng này với bức xạ nền 

nói trên và coi rằng đó là một trong 3 thực nghiệm ủng hộ thuyết Big Bang. 

Thực nghiệm về dịch chuyển đỏ như trên ta đã thấy, không do sự chuyển 

động ra xa của các thiên hà, mà đơn giản chỉ là sự giảm nội năng của photon khi 

lan truyền trên một khoảng cách lớn, dưới tác động của thế hấp dẫn vũ trụ, dẫn 

đến giảm tần số của nó. Càng gần bán kính Rtp, độ dịch chuyển đỏ của photon 

càng lớn tới mức chỉ còn là các sóng ngắn và tất nhiên là đẳng hướng đối với 

người quan sát mà đã bị ngộ nhận là “bức xạ nền từ thủa Big Bang”. Chỉ cần 

nhìn lại vào Hình 1 là có thể hiểu ngay được điều này: Ánh sáng từ bề mặt trong 

của thiên cầu bán kính Rt đối với tâm A của nó, nơi có người quan sát, là như 

nhau về phương diện dịch chuyển đỏ, vì vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng. 

Còn về nhiệt độ 3oK, có thể thấy rằng, đó chính là nhiệt độ trung bình do tất cả 

các dạng vật chất trong trạng thái cân bằng nhiệt động bên trong quả cầu có bán 

kính bằng bán kính tác dụng vũ trụ đó tạo nên. 

5. Kết luận 

Xuất phát từ một cách nhìn khác, có tính tới thế hấp dẫn của toàn vũ trụ tác 

động lên photon không như nhau theo hướng chuyển động và ngược với hướng 

chuyển động của nó, tác giả đã tìm ra được công thức tính độ dịch chuyển đỏ 

phù hợp một cách hoàn hảo với các kết quả quan sát thực nghiệm mà không cần 

phải giải thích nhờ hiệu ứng Dopler. Không những thế, chính sự hữu hạn của 
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bán kính tác dụng vũ trụ còn là cơ sở để giải thích được hiện tượng bức xạ nền 

đẳng hướng tương ứng với nhiệt độ trung bình của vũ trụ 3oK. 

Xét từ góc độ này, mặc dù vũ trụ là vô cùng vô tận, nhưng phần vũ trụ 

quan sát được lại luôn chỉ là hữu hạn bên trong bán kính tác dụng của photon, vì 

các photon xuất phát từ các thiên hà ở xa hơn bán kính đó, hoặc đã mất hết năng 

lượng từ trước khi đến được với chúng ta, hoặc đến được thì cũng đã mất hết 

năng lượng. Nói cách khác, đối với mỗi người quan sát ở mỗi nơi khác nhau 

trong vũ trụ sẽ tồn tại một thiên cầu có bán kính tác dụng tương ứng cho mình; 

điều này liệu có khác gì tồn tại “đa thế giới” mà một số nhà vật lý đang nói đến 

không? 

Phát hiện mới về sự ảnh hưởng của thế hấp dẫn vũ trụ này lên dịch chuyển 

đỏ của photon thực sự đặt ra một thách thức đối với lý thuyết Big Bang cùng 

khái niệm “năng lượng tối”, vì một khi vũ trụ đã không dãn nở thì không có lý 

do gì để nó còn “dãn nở tăng tốc” nữa. Tức là một cách gián tiếp loại bỏ 74% 

cái gọi là “năng lượng tối” không cần thiết. Cùng với Báo cáo của tác giả về vật 

chất tối [9], bài báo này đã đặt dấu chấm hết cho những gì được gọi là “tối” 

chiếm tới 96% vũ trụ và mở ra một hướng nghiên cứu mới cho vũ trụ học. Thực 

vậy, việc khép lại một quá khứ không mấy dễ chịu này lại có thể mở ra nhiều 

vấn đề cần phải giải quyết khác trong bối cảnh mới đã thay đổi, cụ thể là cần 

phải tìm ra biện pháp khác để xác định khoảng cách lớn trên 300 triệu năm ánh 

sáng mà trước đây đã phải nhờ vào chính định luật Hubble, để qua đó mở rộng 

khảo sát sự dịch chuyển đỏ ở phạm vi lớn hơn nữa cho tới bán kính tác dụng 

của thế hấp dẫn vũ trụ. 
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