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Ý nghĩ tia sáng bị lệch do hấp dẫn có từ thời Newton khi ông coi ánh sáng là
hạt có khối lượng và sau này Johann Georg von Soldner (1804) tính ra được góc
lệch bằng:
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Có thể thấy, việc sử dụng cơ học Newton để giải bài toán này là không phù
hợp vì photon không tăng tốc dưới tác động của lực hấp dẫn, mà trái lại nó giảm
tốc như đã được chỉ ra ở [1], cho dù nó vẫn có khối lượng.
Trong khi đó, theo thuyết tương đối tổng quát, khi tia sáng đi ngang qua vùng
không-thời gian của một vật thể có trường hấp dẫn mạnh, nó sẽ chuyển động theo
đường trắc địa tạo nên độ lệch so với hướng ban đầu một góc α bằng 2 lần giá trị
tính theo (1) và có vẻ như được thực nghiệm xác nhận:
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Trong vật lý cổ điển, một vật rơi tự do trong trọng trường là chuyển động
nhanh dần và sự gia tăng động năng cũng chính bằng sự gia tăng thế năng của nó.
Sau này ta được biết, cả động năng và thế năng đều tăng lên theo cùng một tỷ lệ
như nhau do nội năng giảm. Tuy nhiên photon có chút khác biệt là nội năng không
thay đổi mà có sự chuyển hóa hoàn toàn từ động năng sang thế năng [2]. Khi đó,
càng vào sâu trong trường hấp dẫn, thế năng tăng lên bao nhiêu thì động năng giảm
đi đúng bấy nhiêu nên độ lệch hướng của photon phải tăng lên so với (1) là có cơ
sở. Trên hình vẽ thể hiện hai vật 1 và 2 có cùng khối lượng m và cùng tốc độ ban
đầu bằng V và sau khi đi vào trường hấp dẫn của vật A, giả sử vật 1 tăng tốc độ lên
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V’ > V như thông thường, còn vật 2 có tính chất như photon là tốc độ giảm xuống
V” < V.
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Như đã biết, sự gia tăng động năng của vật 1 bằng sự gia tăng thế năng của nó:
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Tức là động năng của vật 1 sẽ tăng lên một lượng tương ứng bằng:
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Và nó sẽ bị lệch hướng chuyển động một góc α được tính heo (1). Trong khi đó,
động năng của vật 2 (có tính chất như photon) lại giảm đi một lượng đúng bằng
bấy nhiêu khiến độ lệch góc của nó sẽ phải tăng lên bằng β > α mới là hợp lý như
trên thực tế đã xảy ra.
Vậy là, sự lệch tia sáng qua nguồn hấp dẫn mạnh không phải là hệ quả của
thuyết tương đối rộng như các nhà vật lý tương đối tính vẫn cố “vơ vào” mà chỉ là
một hiệu ứng cơ học cổ điển có tính đến đặc thù của một dạng vật chất đặc biệt là
photon được cấu tạo từ hai hạt cơ bản không có tương tác hấp dẫn (electron và
positron) quay quanh tâm quán tính chung mà hình thành nên tương tác hấp dẫn
(do đó, có khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn). Vì tính đặc thù này, photon
đã không hành xử giống như các hạt vốn được cấu thành từ các hạt có sẵn tương
tác hấp dẫn khác là lẽ đương nhiên.
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