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1- Đặt vấn đề 

Định luật bảo toàn cơ năng với tư cách là định luật bảo toàn năng lượng trong 

cơ học được coi là một trong các định luật cơ bản nhất của cơ học cổ điển và thậm 

chí nó vẫn được giữ nguyên giá trị trong vật lý hiện đại [1]: 

Kx + Ux = const,          (1) 

ở đây, Kx và Ux – tương ứng là động năng rơi tự do của vật thể trong trọng trường 

và thế năng của nó trong trường đó. Trong quá trình rơi này, thế năng Ux được cho 

rằng có sự chuyển hóa sang động năng Kx nên sự thay đổi của thế năng bao nhiêu 

thì sự thay đổi của động năng cũng đúng bằng bấy nhiêu: 

     ∆𝐾𝑥  = ∆𝑈𝑥           (2) 

Bên cạnh đó, vào thời điểm ban đầu, động năng thường bằng 0 nên khi nó 

tăng lên bao nhiêu thì phải hiểu rằng thế năng giảm xuống tương ứng để bảo đảm 

rằng (1) luôn luôn đúng. Nói cách khác, theo (1) sự gia tăng động năng luôn luôn 

bằng sự giảm thế năng của vật rơi – là cơ sở để cho rằng càng xuống thấp thế năng 

Ux càng nhỏ do phải chuyển hóa thành động năng Kx. Kết luận này sau đó được 

phát triển theo chiều chuyển động ngược lại: Càng lên cao, thế năng càng lớn – đó 

là trường hợp của con lắc đã biết. Tuy nhiên, như đã được chỉ ra ở [2], đây chỉ là 

sự ngộ nhận phi lý đã làm hỏng nền móng của cả một nền vật lý suốt gần 400 năm 

qua. Điều trớ trêu là ở chỗ trong mọi đo đạc thực nghiệm trên Trái Đất, dường như 

đều xác nhận điều khẳng định (2) là đúng, tức là có sự phù hợp giữa lý thuyết và 

thực nghiệm một cách hoàn hảo! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tính đến chuyển 

động của Trái Đất trong vũ trụ? Và trước tiên là thực nghiệm được chuyển lên thực 

hiện trên vật thể với Trái Đất bây giờ đóng vai trò là “vật rơi”? Cho đến nay, không 

ai tiên đoán được kết quả? 
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Để làm rõ hơn tính phi lý của định luật bảo toàn cơ năng như đã được chỉ ra ở 

[2], tác giả sẽ bổ sung thêm việc chứng minh bằng lý thuyết đẳng thức (2) và 

nguyên nhân đã khiến cho nó có vẻ phù hợp với kết quả thực nghiệm đến thế. 

2- Theo cơ học Newton 

Chúng ta đều biết rằng cơ học Newton chỉ có thể áp dụng được đối với HQC 

quán tính mà trong thực tế không thể tìm đâu ra được một HQC như thế, nên về 

thực chất phải chọn Trái Đất một cách gần đúng khi tạm bỏ qua chuyển động tự 

quay của nó cũng như chuyển động quay quanh Mặt Trời trên quỹ đạo, tức là về 

thực chất, phải cho rằng Trái Đất là đứng yên! Trong bài này, tác giả muốn tách 

bạch giữa khối lượng hấp dẫn được ký hiệu bằng chữ in hoa (Mx, Mđ) còn khối 

lượng quán tính – bằng chữ thường (mx, mđ). Khi đó, theo định luật vạn vật hấp 

dẫn, ta có: 

     𝐹𝑡𝑡 = −
𝛾𝑀𝑥𝑀đ

(𝑅+ℎ)2 ;          (3) 

ở đây, Ftt – là lực trường thế (tương tác) giữa Trái Đất với vật thể; Mx, Mđ – tương 

ứng là khối lượng hấp dẫn của vật thể và của Trái Đất; R – là bán kính Trái Đất; h 

– là độ cao của vật trên bề mặt Trái Đất. Với các vật rơi có Mx << Mđ (để thỏa mãn 

điều kiện Trái Đất có thể được coi là đứng yên – là HQC quán tính), có thể viết 

định luật 2 Newton cho vật rơi: 

     𝐹𝑡𝑡 = 𝑚𝑥𝑔𝑥           (4) 

ở đây, gx – là gia tốc rơi của vật thể lên Trái Đất; mx – là khối lượng quán tính của 

vật thể. Từ (4) có thể viết phương trình chuyển động của vật thể mx dưới dạng: 

     𝑔𝑥 =
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
=

𝐹𝑡𝑡

𝑚𝑥
            (5) 

Thay (3) vào (5), ta được:   

     
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
= −

𝛾𝑀𝑥𝑀đ

𝑚𝑥(𝑅+ℎ)2         (6) 

Theo nguyên lý tương đương được chấp nhận thì:  

mx = Mx,         (7) 

nên (6) chỉ còn là: 

     
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
= −

𝛾𝑀đ

(𝑅+ℎ)2             (8) 
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Nhân cả tử số và mẫu số của vế trái phương trình (8) với dh, ta được: 

   
𝑑𝑉𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑉𝑥

𝑑ℎ

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑉𝑥

𝑑𝑉𝑥

𝑑ℎ
=

𝑑𝑉𝑥
2

2𝑑ℎ
= −

𝛾𝑀đ

(𝑅+ℎ)2  

hay: 

     
𝑑𝑉𝑥

2

2
= −

𝛾𝑀đ

(𝑅+ℎ)2 𝑑ℎ          (9) 

Lấy tích phân cả hai vế của (9): 

     ∫
𝑑𝑉𝑥

2

2
= − ∫

𝛾𝑀đ

(𝑅+ℎ)2 𝑑ℎ ,        (10) 

ta được: 

     
𝑉𝑥

2

2
=

𝛾𝑀đ

𝑅+ℎ
+ 𝐶,        (11) 

ở đây, C – là hằng số tích phân được xác định từ điều kiện ban đầu: Khi hai vật ở 

xa nhau tới vô cùng (h → ∞) thì Vx0 = 0, thay các đại lượng tương ứng này vào 

(11), ta rút ra C = 0. Vì vậy, ta đươc: 

     
𝑉𝑥

2

2
=

𝛾𝑀đ

𝑅+ℎ
 ,         (12) 

Nhân cả hai vế của (12) với hai vế tương ứng của (7), ta được: 

     
𝑚𝑥𝑉𝑥

2

2
=

𝛾𝑀𝑥𝑀đ

𝑅+ℎ
,        (13) 

Không khó khăn gì để có thể thấy rằng vế trái của (13) chính là động năng Kx 

của vật: 

     𝐾𝑥 =
𝑚𝑥𝑉𝑥

2

2
,        (14) 

còn vế phải là thế năng của nó trong trường lực thế của Trái Đất Ux: 

     𝑈𝑥 =
𝛾𝑀𝑥𝑀đ

𝑅+ℎ
,        (15) 

Và vì xuất phát từ h→ ∞ và Vx0 = 0 nên (13) cũng chính là sự thay đổi động năng 

(ở vế trái) và sự thay đổi thế năng (ở vế phải) của vật thể rơi tự do lên bề mặt Trái 

Đất, tức là chứng minh được đẳng thức (2) với lưu ý rằng Trái Đất phải được coi 

gần đúng là đứng yên (HQC quán tính), cũng tức là phải thỏa mãn điều kiện Mx << 
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Mđ. Đó là còn chưa kể một thực tế là trong trường hợp này, cả động năng và thế 

năng của vật đều tăng từ 0 lên tới các giá trị ở (14), (15) và đều mang dấu «+» cả 

như đã được tác giả chứng minh ở [2]! 

Vậy là điều gì sẽ xảy ra với mọi giá trị của Mx là câu hỏi chưa có lời giải đáp 

của vật lý hiện đại! 

3. Theo Con đường mới của vật lý học (CĐM) 

Theo CĐM, không còn cần quan tâm tới HQC là quán tính hay không quán 

tính nữa mà chỉ cần quan tâm đến trường lực thế mà vật thể chuyển động trong đó, 

cụ thể là HQC được chọn đặt lên một trong hai vật. Lúc này, phải sử dụng tới định 

luật 2 tổng quát của cơ động lực học thay cho định luật 2 Newton [3]: 

      𝑎∑ = 𝑔
𝐹∑

𝐹𝑡𝑡
 ,        (16) 

ở đây, a∑ - là gia tốc chuyển động của vật thể trong trường lực thế Ftt dưới tác động 

của lực F nào đó khác; g – là cường độ của trường lực thế Ftt (hay còn gọi là “gia 

tốc rơi tự do”): 

     𝑔 =
𝐹𝑡𝑡

𝑚𝑥
 .         (17) 

Trong trường hợp rơi tự do này của vật thể chỉ dưới tác động của trường trọng lực 

Ftt của Trái Đất nên (16) chỉ còn: 

      𝑎∑ = 𝑔 =
𝐹𝑡𝑡

𝑚𝑥
 ,        (18) 

với lưu ý rằng khối lượng quán tính của cả vật thể mx lẫn của Trái Đất mđ đều bằng 

nhau (mx = mđ = mxđ) và được xác định thông qua các khối lượng hấp dẫn của 

chúng Mx và Mđ theo công thức đã biết ở [3]: 

     𝑚𝑥đ =
𝑀𝑥𝑀đ

𝑀𝑥+𝑀đ
 .         (19) 

Thay các giá trị tương ứng ở (3) và (19) vào (18) rồi biến đổi đi, ta được: 

     
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= −

𝛾(𝑀𝑥+𝑀đ)

(𝑅+ℎ)2  ,       (20) 
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ở đây, V – là tốc độ chuyển động của vật thể so với Trái Đất hay ngược lại, tốc độ 

chuyển động của Trái Đất so với vật thể. Lặp lại các bước biến đổi tương tự như 

đối với công thức (8), ta thu được công thức tương tự như công thức (12): 

     
𝑉2

2
=

𝛾(𝑀𝑥+𝑀đ)

𝑅+ℎ
,        (21) 

Bây giờ, nhân cả hai vế của (21) với hai vế tương ứng của (19) rồi rút gọn lại, ta 

được: 

     
𝑚𝑥đ𝑉2

2
=

𝛾𝑀𝑥𝑀đ

𝑅+ℎ
,        (22) 

Biểu thức (22) này giờ đây áp dụng như nhau cho cả vật thể và Trái Đất. Vế 

trái của (22) chính là động năng chuyển động của vật thể so với Trái Đất, nếu lấy 

Trái Đất để đặt HQC, hay là động năng chuyển động của Trái Đất so với vật thể, 

nếu lấy vật thể để đặt HQC – chúng hoàn toàn bằng nhau: 

     𝐾𝑥 = 𝐾đ =
𝑚𝑥đ𝑉2

2
,       (23) 

Tương tự như vậy đối với biểu thức thế năng ở vế phải của (22): 

     𝑈𝑥 = 𝑈đ =
𝛾𝑀𝑥𝑀đ

𝑅+ℎ
,       (24) 

So sánh giữa các biểu thức thế năng (15) với (24) chúng ta thấy chúng hoàn 

toàn tương đương nhau, chỉ có sự sai khác giữa các biểu thức động năng (14) với 

(23). Ta lấy ví dụ cụ thể sau:  

- Giả sử vật rơi là một thiên thạch có khối lượng hấp dẫn nhỏ hơn nhiều so 

với khối lượng hấp dẫn của Trái Đất (Mx << Mđ), còn HQC chọn đặt trên Trái Đất 

giống như khi tính toán theo (14) và khi đó, theo (19) ta có mxđ ≈ Mx nên động 

năng lúc này bằng: 

     𝐾𝑥 = 𝐾đ =
𝑀𝑥𝑉2

2
.       (25) 

Cho (25) cân bằng với (24), có thể rút ra V bằng:   

     𝑉 = √
2𝛾𝑀đ

𝑅+ℎ
,        (26) 
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Trong khi đó, nếu chọn HQC đặt trên thiên thạch Mx, theo (19) ta có vẫn có 

mxđ ≈ Mx nên kết quả vẫn nhận được là (25) và (26). 

- Giả sử vật rơi là một thiên thạch có khối lượng hấp dẫn tương đương với 

khối lượng hấp dẫn của Trái Đất (Mx = Mđ) nên HQC chọn đặt trên vật thể nào 

cũng đều tương đương nhau và theo (19) ta có  mxđ = ½ Mx. Thay vào (23), ta 

được:  

     𝐾𝑥 = 𝐾đ =
𝑀𝑥𝑉2

4
,       (27) 

Cho (27) cân bằng với (24), có thể rút ra V bằng:  

     𝑉 = √
4𝛾𝑀đ

𝑅+ℎ
,        (28) 

Như vậy, mặc dù khối lượng quán tính chung của trường hợp này nhỏ hơn 

trường hợp trên 2 lần, nhưng động năng vẫn không thay đổi nhờ sự gia tăng tốc độ 

lên √2 lần và do đó, sự gia tăng động năng luôn bằng sự gia tăng thế năng cho dù 

HQC có đặt ở vật thể rơi hay trên Trái Đất! Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự 

ngộ nhận về sự chuyển hóa qua lại giữa hai dạng năng lượng mà quên đi một thực 

tế rằng chúng đều cùng mang dấu «+» và cùng tăng hoặc cùng giảm. Ở xa vô cực, 

cả thế năng tương tác lẫn động năng đều → 0 (theo (13) hay (22)), tức là thế năng 

cũng đã làm gì có đâu để mà chuyển hóa thành động năng? Chỉ khi rơi đến gần 

nhau, chúng mới cùng tăng lên tới giá trị cực đại do chuyển hóa từ nội năng của cả 

vật thể và Trái Đất ra.  
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