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Sơ lược:  
Với việc chứng minh một cách rỏ ràng, bản chất của sự bất biến của vận tốc ánh 
sáng không liên quan đến không gian và thời gian, như thuyết Tương đối đã khẵng 
định. Định luật quan hệ vận tốc, định luật phân bố bức xạ và hệ quả của các  định 
luật này cũng đã được thiết lập, giải thích đầy đủ bản chất của  sự bất biến của 
vận tốc ánh sáng. Đồng thời, quan niệm mới về các bức xạ trong không gian vật 
chất cùng với các định luật quan hệ vận tốc, định luật phân bố bức xạ cũng là nền 
tảng để thiết lập lý thuyết tổng quát về vũ trụ. Chỉ dựa trên một sự khác nhau duy 
nhất giữa các phần tử vật chất là thuộc tính spin, lý thuyết được thành lập đã giải 
quyết trọn vẹn các vấn đề sau: 
-Bản chất của các tương tác thông qua khoảng cách như tương tác hấp dẫn, tương 
tác điện từ, tương tác hạt nhân v.v… 
- Bản chất của những hiện tượng điện từ, nguyên nhân của cấu trúc nguyên tử. 
-Khối lượng và tính quán tính của khối lượng. 
-Bản chất của các hiện tượng nhiệt. 
- Cấu trúc, hình dáng và giới hạn tận cùng của vũ trụ.  
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MẬT ĐỘ ĐƯỜNG SỨC VÀ VẬN TỐC BỨC XẠ TRONG KHÔNG GIAN  

CÁC TƯƠNG TÁC VÀ SỰ HÌNH THÀNH CẤU TRÚC VŨ TRỤ 
  

 
Thuyết tương đối hẹp coi vận tốc ánh sáng là bất biến và có giá trị giới nội C đối 
với mọi hệ quy chiếu như là một tiên đề, từ đó rút ra các kết luận toán học về sự 
phụ thuộc thời gian riêng và không gian riêng của một hệ qui chiếu bất kỳ vào vận 
tốc tương đối của hệ qui chiếu đó, thông qua các công thức biến đổi Lorentz. Liệu 
đây có phải là tiên đề hiển nhiên không?   
Để tiện cho việc trình bày quan điểm mới về sự bất biến của vận tốc ánh sáng đối 
với mọi hệ qui chiếu, chúng ta cần phải nhắc lại phương pháp tư duy và những 
hiệu ứng về không gian và thời gian mà thuyết tương đối đã chỉ ra, khi coi sự bất 
biến của vận tốc ánh sáng như là một tiên đề từ kết quả thí nghiệm của Michelson. 
Dựa vào nguyên lý tương đối, được phát biểu như sau: Bất kỳ phương trình nào 
cũng phải thể hiện như nhau đối với các hệ qui chiếu quán tính khác nhau. Thông 
qua các phép biến đổi Lorentz, Einstein đã phát triển thành thuyết tương đối về 
không gian và thời gian, để giải quyết mâu thuẩn giữa định luật cộng vận tốc của 
Galilei và sự bất biến của vận tốc ánh sáng đối với các hệ qui chiếu quán tính khác 
nhau. Vấn đề cốt yếu ở đây là phải tìm ra các biến đổi có dạng tổng quát hơn các 
biến đổi Galilei đối với việc chuyển từ hệ quán tính này sang hệ quán tính khác. 
Giống như các biến đổi Galilei, các biển đổi ấy phải thỏa mãn một số yêu cầu có 
đặc tính tổng quát sau: 
1- Các công thức chuyển đổi phải đối xứng đối với cả hai hệ quán tính. Ta sẽ ký 
hiệu các đại lượng liên quan với hệ này bằng các chữ không có dấu phẩy, còn liên 
quan với hệ kia bằng các chữ có dấu phẩy. Sau đó phải tìm các công thức biểu diễn 
x,y, z và t qua !x , !y , !z và !t  sao cho các đại lượng “có dấu phẩy” biểu diễn qua các 
đại lượng “không dấu phẩy” hoặc các đại lượng “không dấu phẩy” qua các đại 
lượng “có dấu phẩy” bằng những công thức có dạng như nhau. 
 Vận tốc của hệ qui chiếu “có dấu phẩy” đối với hệ “không dấu phẩy” ký hiệu bằng 
chữ V. Khi đó những công thức chuyển trực tiếp phải được biến đổi thành những 
công thức ngược lại, khi thay V bằng - V. Yêu cầu này là cần thiết đối với sự bình 
đẳng của hai hệ qui chiếu. 
2- Phép biến đổi phải chuyển các điểm của hệ qui chiếu này, ở cách gốc tọa độ tùy 
ý một khoảng hữu hạn, thành các điểm, cũng ở cách gốc tùy ý của hệ qui chiếu kia 
một khoảng hữu hạn. 
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Yêu cầu thứ nhất giới hạn tối đa dạng khả dĩ của các biến đổi. Thí dụ, các hàm của 
biến đổi không thể là bậc hai, vì phép nghịch đảo của hàm bậc hai sẽ dẫn đến sự vô 
tỉ giống như phép nghịch đảo của hàm có bậc bất kỳ, trừ bậc nhất. Phép biến đổi 
phân tuyến, nghĩa là thương số của phép chia hai biểu thức tuyến tính, với một vài 
hạn chế đặt cho các hệ số, có thể nghịch đảo được nhờ một hàm có cùng dạng đó. 
Thí dụ, đối với một biến số các hàm phân tuyến thuận và đảo có dạng sau: 
                             !x = a.x +b

e.x + !f
,               x = b− f . !x

e. !x − a
 

 Nhưng các hàm ấy không thỏa mãn điều kiện thứ hai, nếu !x = a
e

  thì x tiến đến vô 

cùng. Vì vậy chỉ có duy nhất một hàm bậc nhất. 
3- Khi vận tốc tương đối của hai hệ tiến tới không, các công thức chuyển sẽ cho 
đồng nhất thức: x = !x , y = !y , z = !z ,t = !t  
4- Từ các công thức biến đổi suy ra định luật cộng các vận tốc, trong đó vận tốc 
ánh sáng trong chân không là bất biến. 
Tóm lại, ta nói một cách ngắn gọn rằng các công thức chuyển phải là: 1) Bảo toàn 
dạng khi đảo, 2) Bậc nhất, 3) Với những vận tốc tương đối nhỏ chúng chuyển 
thành đồng nhất thức, 4) Không làm thay đổi vận tốc ánh sáng trong chân không. 
Bốn điều kiện này là đủ. Để cho phép tính đơn giản ta hướng các tọa độ nào đó, thí 
dụ x  và !x , dọc theo vận tốc tương đối của hai hệ. Khi đó các tọa độ đặt theo 
những trục khác sẽ hoàn toàn không bị phép biến đổi tác động tới, nghĩa là  
y = !y , z = !z  
Khi đó các phép biến đổi tuyến tính của x và t dưới dạng tổng quát nhất có thể 
được biểu diễn như sau : 
                                           !x =α.x +β.                    (1) 
                                           !t = γ .x +δ.t                     (2) 
Các hệ số x = !x , y = !y , z = !z ,t = !t ,α,β ,γ ,δ  được xác định từ các điều kiện 1-4. Những 
số hạng không đổi trong các công thức này không cần viết; chúng có thể được bao 
gồm trong x hoặc !x  do việc chọn gốc qui chiếu. 
Hãy áp dụng công thức (1) cho gốc tọa độ của hệ “có dấu phẩy” , tức !x = 0 . Đối 
với hệ “không dấu phẩy” điểm này chuyển động với vận tốc V. Do đó, x =V .t . 
Thay !x = 0 , x =V .t vào (2) và ước lược t ta được: 
                                         α.V +β = 0                   (3) 
Giải các phương trình (3-1) và (3-2) đối với x và t. Các phép tính đại số sơ cấp sẽ 
cho : 
                                        x = δ. !x −β. !t

α.δ −β.γ
                   (4) 
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                                                t = γ . !x −α. !t
β.γ −α.δ

                  (5) 

Bây giờ ta áp dụng điều kiện thứ nhất. Sơ bộ nhận thấy rằng các hệ số β  và γ , liên 
hệ tọa độ và thời gian với nhau, phải đổi dấu đồng thời với vận tốc V. Ngược lại, 
nếu đảo các trục x và x’ theo chiều ngược lại, các công thức không bảo toàn dạng, 
điều này không được phép. Sự biến đổi của x thành -x và x’ thành - x’ tương đương 
với biến đổi của V thành -V, khi đó muốn cho công thức (1) không thay đổi, ta phải 
đòi hỏi dấu của β  biến đổi đồng thời với V. Điều này phù hợp cả với (3). 
Như vậy, điều cần thiết để cho các công thức chuyển ngược từ x’ sang x khác với 
các công thức chuyển thuận (1) và (2) bởi các dấu trước β  và γ : 
                                                  x =α. !x −β. !t                  (6) 
                                                    t = −γ . !x +δ. !t                (7) 
So sánh (6) và (4), ta được: 
                                                   α = δ

α.δ −β.γ
                (8) 

                                                 −β = −β
α.δ −β.γ

                 (9) 

Từ (9) suy ra rằng: 
                                                  α.δ −β.γ =1                  (10) 
Khi đó (8) cho: 
                                                           α = δ                    (11) 
Đó là tất cả những điều cần thiết cho sự đối xứng giữa các công thức thuận và 
ngược. 
Bây giờ ta áp dụng điều kiện thứ tư. Muốn thế ta chia phương trình (1) cho (2): 

                                                     !x
!t
=
α. x
t
+β

γ . x
t
+δ

              (12) 

Giả sử x là điểm, tại đó có tín hiệu ánh sáng, xuất phát ở thời điểm đầu t = 0 từ gốc 

tọa độ của “không dấu phẩy”. Rỏ ràng rằng x
t
= c , nhưng theo điều kiện thứ tư thì 

!x
!t
= c . Do đó, 

                                                           c = α.c+β
γ .c+δ

           (13) 

Ta thay các hệ thức (3-3) và (3-11) vào (3-13) để khử β  và δ . Còn lại hệ thức giữa 
α  và γ : 
                                                     γ .c2 +α.c =α.c−α.V   
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Từ đó ta có: 

                                                          γ = −α.V
c2

              (14) 

Thay (14), (3) và (11) vào (10), ta tìm được phương trình đối với α : 

                                                    α 2 (1−α 2 (1−V
2

c2
)) =1     (15) 

Khi khai căn ta phải lấy dấu dương theo điều kiện 3, lúc đó ứng với vận tốc tương 
đối nhỏ (2) chuyển thành t = !t  (nếu khác đi thì sẽ được t = − "t , điều này vô nghĩa). 
Biểu diễn tất cả các hệ số α,β ,γ  và δ  theo những phương trình (15), (3), (14) và 
(11) rồi thay vào (1) và (2), ta sẽ đi đến các biến đổi cần tìm: 
                                                    !x = x −V .t

1−V
2

c2

               (16) 

                                                      !t =
t −V .x
c2

1−V
2

c2

              (17) 

Các công thức này gọi là “các phép biến đổi Lorentz”. Các công thức ngược theo 
(6) và (7) có dạng sau: 
                                                     x = !x −V . !t

1−V
2

c2

                (18) 

                                                     t =
!t −V . !x
c2

1−V
2

c2

                 (19) 

Để làm sáng tỏ ý nghĩa của những công thức biến đổi này, ta hãy áp dụng chúng 
vào một số bài toán riêng. Giả sử ở gốc tọa độ !x = 0  của hệ “có dấu phẩy” có một 
đồng hồ nằm yên và chỉ thời gian là !t , khi đó từ công thức (3-19) suy ra: 
                                                     t = !t

1−V
2

c2

               (20a) 

Ta gọi đồng hồ nằm yên đối với hệ qui chiếu của nó là đồng hồ của người quan sát. 
Từ công thức (20a) rỏ ràng rằng người quan sát này so đồng hồ của mình, đang chỉ 
thời gian t, với đồng hồ của người quan sát kia thì bao giờ cũng kết luận rằng đồng 
hồ này chậm, nghĩa là t > !t . Nếu đồng hồ nằm yên ở gốc tọa độ của hệ “không dấu 
phẩy”, nghĩa là tại điểm x = 0  , thì công thức chuyển có cùng dạng đó, vì theo (17): 



 6 

                                                !t = t

1−V
2

c2

                      (20b) 

Điều này không những không mâu thuẩn với (20a) mà còn biểu thị chính xác điều 
sau đây: Đồng hồ chuyển động đối với một người quan sát nào đấy chạy chậm hơn 
đồng hồ của người đó. 
Khái niệm về độ dài của một đoạn cũng là tương đối. Muốn nhận biết độ dài của 
một vật chuyển động - tức là một cái “thước”, ta phải đặt đồng thời tọa độ các đầu 
của nó trong hệ qui chiếu đứng yên. Về nguyên tắc người quan sát đứng yên không 
có phương pháp khác đo thước chuyển động, vì nếu không thế thì người đó phải 
dừng thước lại, nghĩa là chuyển nó sang hệ qui chiếu của mình. Người đó phải lấy 
“dấu” của các đầu thước chuyển động một cách đồng thời theo đồng hồ của mình, 
giả sử ở cùng thời điểm: t = 0 . Khái niệm về sự đồng thời của hai thao tác tiến 
hành trong cùng một hệ qui chiếu có thể được xác định một cách đơn trị bằng các 
tín hiệu ánh sáng, bằng cách đưa một lượng hiệu chỉnh vào thời gian truyền của 
ánh sáng. 
Thay t = 0  vào (16), ta được biểu thức độ dài của thước chuyển động đối với thước 
đứng yên :  
                                                    Δ. "x = Δ.x

1−V
2

c2

           (21) 

Nếu các người quan sát đổi vai trò cho nhau và người chuyển động cùng với thước, 
đo thước của người quan sát “không dấu phẩy” thì sẽ được một công thức tương 
tự, trong đó Δ. !x  đứng bên vế phải, còn Δ.x  bên vế trái. Cả hai công thức liên hệ độ 
dài của thước đứng yên và chuyển động đều diễn tả cùng một điều: Thước chuyển 
động bị co ngắn so với thước đứng yên. 
Trên đây là những điều cơ bản và những kết luận của thuyết tương đối để hình 
thành nên quan điểm hiện nay về tính tương đối của không gian và thời gian. Bây 
giờ chúng ta sẽ nhìn nhận lại các kết quả của thuyết tương đối theo một cách nhìn 
hoàn toàn khác với những quan điểm hiện nay.  
 
1- Các quan niệm mới về bức xạ trong không gian. 
Qua 2 điểm cố định có vô số đường đi qua 2 điểm đó, nhưng đường thẳng là đường 
ngắn nhất. Vấn đề là ta không có căn cứ nào để phân biệt đâu là đường thẳng đâu 
là đường cong. Đối với các nhà toán học, họ có thể dùng khái niệm vô cùng lớn, vô 
cùng bé để sự thỏa hiệp là có thể chấp nhận được. Đối với nhà vật lý thì thực tế chỉ 
có một, cong là cong, thẳng là thẳng, không có chuyện có thể là cong mà cũng có 
thể là thẳng được. 
 Định nghĩa vật lý về đường thẳng: 
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- Đường thẳng là đường song song với trục con quay tự do.  
Định luật bảo toàn hướng trục con quay tự do đã được lý thuyết và thực nghiệm 
khẳng định, đang được ứng dụng là con quay hồi chuyển trong các thiết bị định 
hướng của hàng không và vũ trụ hiện nay. 
Định nghĩa này đã giúp cho các nhà vật lý phân biệt được đâu là cong, đâu là thẳng 
một cách tuyệt đối. Đơn cử, hướng trục con quay hồi chuyển theo hướng đường bất 
kỳ nào đó nối giữa 2 điểm và khởi động con quay, nếu trên đường đi mà hướng 
trục con quay không trùng với hướng đi, thì đó là đường cong, nếu luôn trùng với 
hướng đi thì đó là đường thẳng.Do vậy, theo phương của trục con quay tự do, ta 
luôn xác định được đường thẳng trong không gian, qua đó xác định mặt phẳng, 
khoảng cách v.v...tức không gian vũ trụ là không gian Euclid, mọi mô hình không 
gian khác đều là mô hình không gian toán học. 
Tính chất tức thời của hình ảnh nguồn “Tại thời điểm, khi ánh sáng từ nguồn tới 
người quan sát là hình ảnh của nguồn tại thời điểm ấy”, hay sự đồng thời giữa ảnh 
gương và vật soi gương (đã được phân tích qua thí nghiệm nguồn sáng giữa 2 
gương phẳng) đã khẳng định rằng: Tia ánh sáng luôn là một đường thẳng liên tục 
và không gián đoạn nối từ nguồn đến người quan sát. Hiện tượng thấu kính hấp 
dẫn làm tia sáng bị uốn cong là theo quan điểm vật lý hiện đại, chỉ là một cách giải 
thích và tính toán, dựa trên giả thuyết "không gian bị uốn cong do vật thể có khối 
lượng gây ra". Thuyết tổng quát vũ trụ đã chỉ ra rằng, chính môi trường spin bức 
xạ khối lượng lân cận vật thể có khối lượng lớn đạt tới mật độ spin bức xạ dày đặc 
đến mức có tính chất thấu kính như vật chất, nên tia ánh sáng bị khúc xạ như khi 
xuyên qua thấu kính chứ không phải bị uốn cong. Trong trường hợp như vậy thì, 
ánh sáng từ thấu kính đến chúng ta, được coi là từ nguồn thứ cấp ( Ở đây chúng ta 
chỉ đề cập đến khoảng cách giữa 2 điểm theo định nghĩa đường thẳng vật lý mà 
thôi). 
 
 
Mọi véc tơ vận tốc bất kỳ v!  đều có thể phân tích thành hai thành phần vuông góc 

yx vv !! ,   theo Pitago ta có: 

                                              →−= 22
xy vvv 2

2

1.
v
v

vv x
y −=  

                                                 
Để đơn giản, ta lựa chọn phương chiếu hợp với v!  một góc 045 , khi đó  Vvv yx == , 
thay vào công thức trên ta có: 

                                                
2

2

1.
v
VvV −=            

Chia s cho hai vế: 
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2

2

1
v
V
v
s

V
s

−

=   

Đặt 
V
st =  , 

v
st =ʹ′  (coi t  , t ʹ′  là thời gian để các vận tốc v và V đi hết quảng đường 

có độ dài s), thay vào công thức trên ta có: 
                                              

2

2

1
v
V
tt
−

ʹ′
=                

  Vận tốc v cũng chính là vận tốc tương đối giữa hai vận tốc thành phần V, nên khi 
coi t là thời gian của hệ được xem như là đứng yên, thì t ʹ′  sẽ là thời gian của hệ có 
vận tốc v so với hệ đứng yên kia. 
Đặc biệt, nếu v=c, ta có: 
                                              

2

2

1
c
V
tt
−

ʹ′
=           

Công thức trên đã chứng tỏ rằng t  , t ʹ′  là những khoảng thời gian để vận tốc ánh 
sáng c và vận tốc thành phần V đi hết một quảng đường như nhau mà thôi, chứ 
không phải là thời gian riêng cho từng hệ qui chiếu như thuyết tương đối đã khẳng 
định.  
Tổng quát, khi phân tích một vận tốc nào đó thành hai thành phần vuông góc bằng 
nhau, tuy là hai vận tốc khác nhau vì có hướng khác nhau, nhưng các vận tốc thành 
phần đều coi vận tốc đó là bất biến. Véc tơ v!  có thể phân tích thành hai thành phần 
vuông góc bằng nhau yx vv !! , ( yx vv = ) theo mọi phương tùy ý,  do vậy tập gồm các 
véc tơ vận tốc thành phần (

nn yx vv !! , với n nguyên dương)  của véc tơ v!  luôn thỏa mãn 
đẵng thức bất biến: 

              
v
v

v
v

v
v

v
v n!

!
!
!

!
!

!
!

=== ...321  ( nvvv !!!
≠≠ ...21 với n nguyên dương )        (1-1) 

Rỏ ràng rằng, sự bất biến được đề cập ở trên, là sự bất biến trong toán học chứ 
không phải là sự bất biến trong vật lý. 
Giả sử vận tốc tương đối giữa hai hệ qui chiếu bất kỳ (A,B) là ABv

! , trong thực tế, 
không thể có vận tốc nào lớn hơn vận tốc ánh sáng c, do vậy chúng ta luôn dựng 
được tam giác vuông cân, với cạnh huyền bằng c, các cạnh bên là K.v (K là hệ số 
tỷ lệ, v là mô đun vận tốc ABv

! ), điều này cũng có nghĩa là các véc tơ vK!  là vận tốc 
thành phần của vận tốc ánh sáng, hay nói một cách khác, véc tơ c!  là bất biến đối  
với mọi véc tơ vK! . Đến lượt véc tơ ABv

! , về mặt lý thuyết, thì có thể coi các thành 
phần vuông góc và bằng nhau ( xv

! , yv
! ) của véc tơ ABv

!  là vận tốc của từng hệ qui 
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chiếu trong chuyển động tương đối ABv
! , vì rằng xv

! , yv
!  thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu 

về tính tương đối của chuyển động cũng như sự bình đẵng giữa hai hệ qui chiếu. 
Cụ thể là, các véc tơ xv

! , yv
!  bằng nhau và ngược chiều, tức xv

! , yv
! cùng hướng vào 

góc vuông hoặc cùng hướng ra xa góc vuông, khi chiếu lên phương của véc tơ ABv
!

thì hình chiếu của các véc tơ này vẫn bằng nhau và ngược hướng. Hơn thế nữa, các 
véc tơ xv

! , yv
! tồn tại đồng thời với véc tơ ABv

! , trong khi khái niệm thông thường về 
vận tốc tương đối thì, hoặc là A hoặc là B chuyển động với vận tốc ABv

! hoặc BAv
! , 

nên không những mâu thuẩn về sự tồn tại, mà còn thiếu tính khách quan về sự bình 
đẵng giữa các hệ qui chiếu trong chuyển động tương đối so với nhau.     
Khi dùng ánh sáng để xác định vận tốc tương đối của hai hệ qui chiếu, với khái 
niệm  như đã được trình bày ở trên, vô hình chung chúng ta đã coi vận tốc của hai 
hệ là bằng nhau và luôn vuông góc với nhau. Để tránh nhầm lẩn cho việc phân tích 
sau này, chúng ta sẽ không gọi các véc tơ vận tốc vuông góc với nhau này là vận 
tốc tương đối giữa hai hệ qui chiếu nữa, mà gọi là vận tốc thành phần của từng hệ 
qui chiếu. Xuất phát từ quan điểm tương đối từ trước cho đến nay rằng: “ Tôi thấy 
anh chuyển động như thế nào, thì anh thấy tôi cũng chuyển động như vậy” mà 
Einstein đã xây dựng nên thuyết tương đối. Vấn đề được đặt ra ở đây là: Trong môi 
trường bức xạ, liệu vận tốc tương đối giữa hai hệ qui chiếu là cùng phương, bằng 
nhau nhưng ngược chiều, theo như quan niệm từ trước cho đến nay, hay là véc tơ 
hiệu của hai véc tơ vận tốc bằng nhau, ngược chiều và vuông góc với nhau? Trực 
giác trong môi trường động lực học thông thường đã khiến Einstein suy diễn ra 
quan điểm tương đối và chúng ta đã công nhận, vô tình đã bỏ qua điều cốt lỏi cơ 
bản trong suy diễn đối với môi trường bức xạ rằng: Khi so sánh vận tốc của hai hệ 
bất kỳ, thì một trong hai hệ được chọn làm hệ qui chiếu phải được coi là đứng yên 
so với hệ kia, bất chấp mọi chuyển động mà hệ qui chiếu đó có thể có, có nghĩa 
rằng, mọi véc tơ vận tốc của hệ qui chiếu, nếu chiếu lên phương véc tơ vận tốc 
tương đối giữa hai hệ phải bằng không, tức vuông góc với véc tơ vận tốc tương đối 
đó, hay nói cách khác. Tại một thời điểm, hệ qui chiếu chuyển động quay xung 
quanh hệ qui chiếu đứng yên, được coi là tâm quay với vận tốc góc có vận tốc tiếp 
tuyến là véc tơ vận tốc tương đối. Do vậy nếu theo quan điểm tương đối một cách 
triệt để, thì chúng ta phải suy diễn rằng, các véc tơ vận tốc tương đối giữa hai hệ là 
vuông góc với nhau và bằng nhau, tổng hợp của các véc tơ vận tốc tương đối này 
là véc tơ vận tốc tương đối giữa hai hệ.  
 Các véc tơ vận tốc thành phần và véc tơ vận tốc tương đối giữa hai hệ tạo thành 
tam giác vuông cân, với các cạnh bên là các véc tơ vận tốc thành phần và cạnh 
huyền là véc tơ vận tốc tương đối, tức các véc tơ vận tốc thành phần và véc tơ vận 
tốc tương đối luôn thỏa mãn công thức biến đổi Lorentz. Với mục đích, phát triển 
một lý thuyết tổng quát nhằm giải thích sự hình thành trong quá khứ, lý giải sự vận 
động hiện tại và tiên đoán số phận tương lai sau này của Vũ Trụ, nhất thiết chúng 
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ta cần phải có một quan niệm nhất quán về vận tốc và vận tốc tương đối trong 
chuyển động của mọi dạng tồn tại của vật chất trong vũ trụ, vì “Lý thuyết thì nhiều, 
nhưng thực tế chỉ có một”. 
Để nhận biết được mọi chuyển động trong môi trường động lực học thông thường, 
mà không thông qua môi trường bức xạ, thì các phần tử chuyển động phải tiếp xúc 
trực tiếp với nhau. Cụ thể, chúng ta đã chọn hệ qui chiếu là hệ phòng thí nghiệm 
(gốc tọa độ là tâm trái đất) và coi hệ này đứng im tuyệt đối so với mọi hệ qui chiếu 
khác. Khi đó mọi điểm trong không gian đều thuộc về hệ qui chiếu cố định, các 
thông số tọa độ ( zyx ,, ) thể hiện sự hiện diện của hệ qui chiếu cố định tại điểm 
khảo sát. Nói cách khác, tại mọi điểm trong không gian, các hệ qui chiếu chuyển 
động luôn tiếp xúc trực tiếp với hệ qui chiếu cố định. Giả sử vận tốc tương đối khi 
tiếp xúc nhau giữa hai vật thể là ABv

! , để đảm bảo sự đồng thời, bình đẵng và tính 
tương đối trong chuyển động, các hệ qui chiếu phải cùng chuyển động với các vận 
tốc tương ứng BA vv !! , thỏa mãn điều kiện: 

                       

BAABABBA

tdAB

AB
BA

BA

vvvvvvc
v
v

v
vvvvvb

vva

!!!!!!

!!

=−=−

==→===

−=

;)(
2
1

2
)(

)(

  

Mặt khác theo quan điểm vận tốc tương đối trong môi trường bức xạ, ta có:                                         

                       

BAxyAByx

td

yxtdAB
yxyx

yx

vvvvvvg
v
vvvvvve

vvd

!!!!!!

!!

=−=−

=→====

−=

;)(
2
1

22
)(

)(

,
,     

Từ các điều kiện )(b , )(e   ta có 2, vv yx = , kết hợp với các điều kiện từ )(a đến ( )(g  
chứng tỏ rằng BA vv !" , là vận tốc của từng hệ qui chiếu tương ứng với vận tốc tương 
đối yx vv !" , .Vì ánh sáng là môi trường bức xạ,  nên chúng ta có định luật về quan hệ 
vận tốc của hệ qui chiếu bất kỳ như sau: 
Định luật quan hệ vận tốc: 
Vận tốc tương đối giữa hai hệ qui chiếu trong môi trường bức xạ, được biểu diển 
bằng véc tơ hiệu tdv

!  của các véc tơ vận tốc thành phần v! , với mô đun được xác 
định theo công thức: 

                    
2
12 =→=

td
td v

vvv                          (1-2) 

Theo công thức (1-2) thì, tỷ số giữa vận tốc tương đối  trong không gian cố định 
(hệ qui chiếu tĩnh) và vận tốc tương đối trong không gian bức xạ (hệ qui chiếu 
động) là bất biến.  
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Vận tốc của một vật thể là tốc độ biến thiên tọa độ của vật thể đó trong không gian 
cố định  trong một đơn vị thời gian, còn vận tốc tương đối là tốc độ biến thiên tọa 
độ của vật thể đó trong không gian thay đổi trong một đơn vị thời gian. Với những 
gì vừa được đề cập ở trên, chúng ta đều nhận thấy rằng quan niệm hiện nay về vận 
tốc và vận tốc tương đối giữa các vật thể trong vũ trụ là không nhất quán, hay nói 
cách khác, chúng ta đã mô tả cùng một hiện tượng nhưng lại xãy ra trong hai 
không gian khác nhau. Định luật quan hệ vận tốc cho phép chúng ta có được quan 
niệm nhất quán về vận tốc tương đối, bằng cách đồng nhất không gian cố định và 
không gian thay đổi thành một không gian duy nhất, hay còn được gọi là không 
gian vật chất. Chúng ta sẽ chứng minh sự bất biến của vận tốc ánh sáng đối với 
mọi hệ qui chiếu có chuyển động bất kỳ ở phần sau, thực ra thì sự bất biến này 
không liên quan gì đến các vấn đề về chuyển động của các vật thể cả, nên trước 
mắt chúng ta công nhận ánh sáng là môi trường bức xạ, hay không gian thay đổi 
đều với vận tốc constc = . Điều này cũng có nghĩa chúng ta đã chọn ánh sáng là hệ 
qui chiếu trong không gian thay đổi, tương tự như việc xác định hệ tọa độ cho hệ 
qui chiếu trong không gian cố định.  
Khi chọn ánh sáng làm hệ qui chiếu, thì constc =! phải được coi là vận tốc tương đối 
giữa hệ qui chiếu bất kỳ so với ánh sáng, tương tự như khi chúng ta coi v! là vận tốc 
tương đối của hệ qui chiếu nào đó so với hệ qui chiếu đứng im ( 0=qcv ) trong 
không gian cố định. Chúng ta có thể chọn hệ bất kỳ làm hệ qui chiếu và coi hệ này 
là đứng im tuyệt đối so với hệ khác, tức vận tốc tuyệt đối 0=qcv , do vậy mà thiếu 
khách quan và không mô tả đúng thực chất quan hệ tương đối của sự vận động 
giữa các vật thể trong vũ trụ. Nếu chọn ánh sáng làm hệ qui chiếu, chúng ta sẽ khắc 
phục được điều này, vì lẽ, hệ qui chiếu ánh sáng là duy nhất. Cụ thể, nếu vận tốc 
tương đối của ánh sáng so với chúng ta là c, vì chỉ có hai hệ qui chiếu (hoặc là 
chúng ta, hoặc là ánh sáng) nên chỉ có thể dựa vào công thức (1-2) để xác định vận 
tốc của chúng ta mà thôi, tức: const

c
v

==
2
1 , nếu constc =  , cho dù chúng ta có thể 

chuyển động với  vận tốc tương đối so với mọi hệ qui chiếu khác như thế nào đi 
chăng nữa, nhưng trên lý thuyết thì  vận tốc tương đối giữa chúng ta và hệ tọa độ 
trong không gian thay đổi sẽ vẫn phải là 

2
cv = .  

 Hệ qui chiếu trong không gian bức xạ là tam giác vuông cân, với cạnh huyền có 
độ dài là c , số đo giá trị vận tốc tương đối trong không gian cố định, và các cạnh 
bên có độ dài là 

2
c , số đo giá trị vận tốc tương đối trong không gian thay đổi.  

Như đã có lần trình bày, các thành phần vuông góc và bằng nhau ( xv
! , yv
! ) của véc tơ 

ABv
!  là vận tốc của từng hệ qui chiếu trong chuyển động tương đối ABv

! , vì rằng xv
! ,
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yv
!  thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu về sự đồng thời, tính tương đối của chuyển động 
cũng như sự bình đẵng giữa hai hệ qui chiếu. Khác với việc coi một véc tơ tương 
đương với các thành phần vuông góc của véc tơ đó, các véc tơ thành phần xv

! , yv
!  

của véc tơ ABv
! được đề cập ở trên không phải tương đương với ABv

! , mà là hiện 
tượng thực tế. Các tam giác vuông cân đều đồng dạng với nhau, nên có thể biểu 
diễn véc tơ ( ABv

! ) và các thành phần ( xv
! , yv
! ) theo các cạnh của hệ qui chiếu trong 

không gian bức xạ. Theo đó thì, véc tơ ABv
! song song với cạnh c , do vậy là số đo 

vận tốc tương đối trong không gian cố định, ( xv
! , yv
! ) song song với các cạnh bên 

tương ứng, nên xv
! , yv
!  là số đo vận tốc tương đối trong không gian thay đổi. Lấy các 

số đo này làm tham số cho mọi vận tốc trong không gian bức xạ, ta dể dàng xác 
định quan hệ vận tốc của mọi hệ qui chiếu trong không gian Bức xạ, hay không 
gianVật chất, cụ thể: 
Cho trước các véc tơ ),()...,(),,(),,(

332211 321 nn yxnyxyxyx vvvvvvvvvvvv !""!""!""!"" là vận tốc tương đối 
trong không gian cố định và không gian thay đổi của n  hệ qui chiếu khác nhau so 
với hệ qui chiếu nào đó được chọn để khảo sát. Đây là tập hợp các tam giác vuông 
cân đồng dạng, với các cạnh huyền nvvvv !!!! ...,, 321 là số đo vận tốc tương đối trong 
không gian cố định, các cạnh bên ),)...(,(),,(),,(

332211 nn yxyxyxyx vvvvvvvv !"!"!"!" là số đo vận tốc 
tương đối trong không gian bức xạ giữa các hệ qui chiếu tương ứng so với hệ khảo 
sát. Các véc tơ nvvvv !!!! ...,, 321 song song với ánh sáng, nên có phương trùng với 
phương khoảng cách giữa hai hệ qui chiếu đang khảo sát tương ứng, các véc tơ 

),)...(,(),,(),,(
332211 nn yxyxyxyx vvvvvvvv !"!"!"!" được xác định theo nvvvv !!!! ...,, 321 tương ứng. Với các 

khái niệm vận tốc trong hệ qui chiếu không gian thay đổi như trên, ta có thể thực 
hiện các phép tính trên tập các véc tơ nvvvv !!!! ...,, 321  bằng mô hình tương đương khác, 
sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau.                                               
Quan niệm về vận tốc tương đối giữa hai hệ qui chiếu bất kỳ trong môi trường bức 
xạ như trên, đã giúp chúng ta có thể hiểu được, vì sao mà. Tuy thuyết Tương Đối 
mâu thuẩn với rất nhiều hiện tượng trong thực tế, nhưng lại có những trường hợp 
chỉ có thể giải thích được bằng thuyết Tương Đối mà thôi. Chính vì thế mà, cho 
đến nay tuy khó có thể chấp nhận thuyết tương đối, nhưng chưa có nhà vật lý lành 
mạnh nào có thể bác nổi thuyết này. Đơn cử như, khi so sánh đồng hồ của chúng ta 
với đồng hồ của nhà du hành vũ trụ bay trên quĩ đạo vòng quanh trái Đất, theo 
thuyết Tương Đối, đồng hồ của chúng ta và  đồng hồ của nhà du hành Vũ trụ có 
đơn vị thời gian khác nhau. Mặt khác, chúng ta và nhà du hành vũ trụ lại đứng im 
so với tâm trái Đất, vì khoảng cách đến tâm không thay đổi, nên đồng hồ của 
chúng ta và đồng hồ của nhà du hành vũ trụ phải giống như chiếc đồng hồ đặt tại 
tâm trái Đất, tức cùng đơn vị thời gian. Trên cơ sở những gì đã được trình bày, 
chúng ta phải đi đến kết luận cuối cùng về không gian và thời gian như sau:  
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- Thời gian và không gian là hai khái niệm toán học của tư duy, độc lập và 
không phụ thuộc vào thế giới khách quan.   
 
Hình thức vận động đặc biệt, như chúng ta đang quan niệm hiện nay là “sóng điện 
từ trong chân không hay ánh sáng” gây ra hiện tượng vận tốc tia phản xạ luôn bằng 
với vận tốc tia tới đối với mọi hệ qui chiếu có chuyển động bất kỳ so với nguồn, 
nguyên nhân là do hiện tượng bất biến của tốc độ ánh sáng và nếu, sự bất biến này 
là mâu thuẩn với các phép biến đổi Galilei, thì cũng có nghĩa, hoặc là quan niệm 
hiện nay của chúng ta về tia tới và tia phản xạ có vấn đề, hoặc là ánh sáng không 
có sự thay đổi vị trí trong không gian. Chúng ta phải chấp nhận điều tưởng như 
nghịch lý này, vì rằng các phép biến đổi Galilei là toán học nên không thể bị vi 
phạm. Bây giờ chúng ta hãy phân tích một thí nghiệm hết sức đơn giản sau: 
Đặt một nguồn sáng giữa hai tấm gương phẳng đối diện nhau. Vì hai tấm gương 
đối diện nhau, nên ánh sáng từ nguồn đập vào gương này sẽ phản xạ lại gương kia, 
rồi ánh sáng phản xạ từ gương kia lại đập vào gương này... cứ như thế mãi. Với lập 
luận như vậy, khi tắt nguồn sáng, thì ánh sáng vẫn lưu lại trên hai chiếc gương 
trong khoảng thời gian bằng thời gian mà nguồn phát sáng. Nhưng thực tế không 
như vậy, trái lại khi tắt nguồn thì hình ảnh tia tới lẫn tia phản xạ của nguồn trong 
hai chiếc gương cũng biến mất đồng thời. Theo định luật bảo toàn vật chất, sự biến 
mất tức thì tại thời điểm tắt nguồn của ánh  sáng, chứng tỏ rằng ánh sáng không 
phải là  vật chất mà là một hình thức truyền tải năng lượng. Kết quả của thí nghiệm 
trên buộc chúng ta phải thay đổi quan niệm hiện nay về ánh sáng như sau: 
- Hiện tượng ánh sáng hay tổng quát hơn là các bức xạ trong không gian nói 
chung, không phải là sự di chuyển của các phần tử vật chất, mà là sự truyền tải 
động năng  với tốc độ truyền tải là hằng số.  
 Nếu tia tới và tia phản xạ cùng biến mất đồng thời, vậy liệu hai tia này có cùng 
xuất hiện đồng thời? Vật thể và hình ảnh của vật thể luôn đối xứng qua bề mặt của 
gương. Do đối xứng, nên khi ánh sáng từ vật thể chạm bề mặt gương thì cũng là 
lúc ánh sáng từ ảnh của vật thể trong gương cũng chạm đến bề mặt gương và hai 
hiện tượng này phải diễn ra đồng thời. Khoảng cách từ ảnh trong gương tới bề mặt 
của gương luôn bằng không, vì tất cả đều cùng nằm trên mặt phẳng gương nên tia 
phản xạ trong gương  không có sự thay đổi vị trí trong không gian, do vậy tia phản 
xạ là tức thời, tức khi tia tới chạm đến mặt gương thì cũng là lúc tia phản xạ từ mặt 
gương chạm đến vật thể. Điều này không mâu thuẩn với luật nhân quả, vì rằng 
hình ảnh trong gương không phải là vật chất, ngoài ra để có được sự đồng thời này 
thì hình ảnh trong gương luôn đối xứng với vật thể qua bề mặt gương, ở  một 
khoảng cách đúng bằng quảng đường để ánh sáng từ vật thể bay đến gương rồi 
quay về lại vật thể, trong khi trên thực tế thì hình ảnh trong gương chỉ cách vật thể 
bằng một nửa quãng đường ấy mà thôi, chính vì vậy mà, cho dù đến với vật thể 
ngay tại thời điểm tia tới chạm vào gương, nhưng hình ảnh phản xạ vẫn luôn cách 
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vật thể một khoảng cách bằng khoảng cách từ vật thể đến gương, tức tia phản xạ 
hoàn toàn không hề chuyển động. Đây là quá trình đồng thời, nên nguồn sáng và 
ảnh trong gương của nó là những quá trình luôn đồng thời, tức mọi động tác của 
hình ảnh trong gương luôn đồng thời với người soi gương. Tương tự, hình ảnh của 
thế giới vật chất mà chúng ta đang quan sát, luôn cách xa chúng ta với khoảng cách 
bằng khoảng cách thực tế. Tổng quát, ta có thể đi đến kết luận: 
-Hình ảnh của vật thể xuất hiện đồng thời tại thời điểm tia tới chạm vào vật thể và 
biến mất đồng thời tại thời điểm tắt nguồn mà không phụ thuộc vào khoảng cách 
từ nguồn đến vật thể đó.  
Với kết luận trên thì, mọi trạng thái của thế giới vật chất mà chúng ta đang quan sát 
đều đang diễn ra đồng thời ngay tại thời điểm ấy và không phụ thuộc vào khoảng 
cách từ chúng ta đến vật thể quan sát. Sự xuất hiện và biến mất đồng thời của tia 
tới và tia phản xạ, được giải thích dể dàng bởi định luật quan hệ vận tốc như sau: 
Khi ánh sáng từ nguồn chạm vào bề mặt gương, thì cũng là lúc tia phản xạ xuất 
hiện, vì vận tốc tương đối giữa tia tới và tia phản xạ là c! , theo định luật quan hệ 
vận tốc thì tia tới và tia phản xạ cùng chuyển động đồng thời với vận tốc tương đối 
trong không gian bức xạ 

2
cv
!

!
=  ngược chiều nhau.  

Tại thời điểm, khi nguồn sáng truyền động năng cho vật chất (quá trình hấp phụ), 
thì vật chất cũng đồng thời truyền bổ sung thêm một phần động năng vừa nhận 
được từ nguồn sáng vào không gian (quá trình bức xạ) theo cùng một phương thức 
với nguồn sáng, hai quá trình truyền động năng này phải được thực hiện đồng thời 
và liên tục theo thời gian với tốc độ ánh sáng.  Có thể ví phương thức truyền tải 
năng lượng của ánh sáng như việc xe một sợi chỉ dài, quá trình xe phải mất một 
khoảng thời gian nhất định, để mô men xoắn ở hai đầu sợi chỉ cân bằng nhau. Khi 
mô men xoắn ở hai đầu sợi chỉ cân bằng, coi sợi chỉ như một cái que, thì bất cứ sự 
thay đổi  nào ở hai đầu đều tác động lên đầu bên kia tức thời. Trên cơ sở các thí 
nghiệm với các chiếc gương, chúng ta có thể kết luận. Một khi, ánh sáng từ chúng 
ta bay tới mặt gương, thì mô men xoắn hai đầu của sợi chỉ tưởng tượng giữa chúng 
ta và chiếc gương đã được cân bằng. Từ thời điểm đó trở đi, hình ảnh phản xạ từ 
gương đến với chúng ta là tức thì, bất chấp mọi khoảng cách giữa chúng ta và 
chiếc gương. Do vậy sau một năm, thì hình ảnh của chúng ta trong chiếc gương 
cách xa chúng ta một năm ánh sáng vẫn có các hành động đồng thời với hành động 
hiện tại của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng có nhận xét rằng. Trong trường hợp 
mà nguồn đã tắt, nhưng ánh sáng từ nguồn vẫn chưa bay tới được chúng ta, tức mô 
men xoắn hai đầu của sợi chỉ tưởng tượng giữa chúng ta và nguồn chưa được cân 
bằng, thì chúng ta cũng không thể nhìn thấy nguồn sáng đó được. Không gian đóng 
vai trò như không gian vật chất để truyền tải các bức xạ, các phần tử của không 
gian vật chất không có khối lượng quán tính, nên khi ngừng tương tác, các phần tử 
không gian cũng ngừng truyền tải bức xạ, đồng thời dính luôn vào phần tử đã gây 
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ra tương tác (va chạm mềm). Do vậy để truyền tải các bức xạ tới các khoảng cách 
xa trong không gian vật chất, thì nguồn phát bức xạ phải tác động lên các phần tử 
không gian vật chất một cách liên tục và không được gián đoạn. Chúng ta có thể 
phát biểu như sau:   
-Tại một thời điểm, vật thể và các bức xạ do vật thể đó bức xạ ra là một thể thống 
nhất, không tách rời nhau, lan truyền với tốc độ tương tác. 
 Từ các kết luận trên ta có nhận xét. Nếu một nguồn, sáng rồi lại tắt theo chu kỳ, 
mà trong khoảng thời gian phát sáng, ánh sáng vẫn chưa tới chúng ta, thì chúng ta 
cũng không thể nhìn thấy nguồn phát sáng đó được. Nhận xét này có thể giúp 
chúng ta có được  một phương án khả dĩ để giải thích cho quan niệm “Vật chất tối” 
đang phổ biến hiện nay. Giả sử có một ngôi sao với khối lượng lớn gấp vài trăm 
lần khối lượng mặt trời, nhưng lại ở rất xa chúng ta, ánh sáng từ ngôi sao đến trái 
đất đã bị những hành tinh chuyển động theo chu kỳ chặn lại, giống như hiện tượng 
nhật thực toàn phần, nhưng xãy ra ở những khoảng cách mà, trong khoảng thời 
gian, khi không bị che khuất, thì ánh sáng từ khoảng cách đó vẫn không thể đến 
trái đất được, do vậy chúng ta sẽ không bao giờ quan sát được ngôi sao khổng lồ 
đó, mặc dù chúng ta vẫn cảm nhận được những  tác động do khối lượng khổng lồ 
của ngôi sao gây ra. Cũng chính vì quan niệm sai lầm về vận tốc tương đối trong 
môi trường bức xạ, mà chúng ta coi hiệu ứng Hoble là kết quả của quá trình không 
gian dãn nở, thực ra, tại cùng một thời điểm, ánh sáng của vật thể càng ở xa quang 
phổ kế bao nhiêu thì càng thiên về vùng quang phổ đỏ bấy nhiêu mà thôi. Ngoài ra, 
với quan niệm hiện nay, chúng ta cũng không thể nào giải thích nổi. Nguyên nhân 
gì? để một hạt không có khối lượng như “hạt” Photon lại có thể bay tự do theo 
quán tính với tốc độ lớn nhất có thể và hiện tượng ánh sáng khôi phục lại tốc độ 
ban đầu, khi xuyên qua các môi trường có hằng số điện môi khác nhau. 
Để có thể giải đáp được các vấn đề trên, nhất thiết chúng ta phải hiểu cho được bản 
chất của hiện tượng bất biến của vận tốc truyền bức xạ đối với mọi hệ qui chiếu. 
  
 
2- Định luật phân bố bức xạ trong không gian. 
 
Tại một điểm bất kì trong không gian, nơi có trường các bức xạ đi qua, ví dụ 
trường bức xạ ánh sáng. 
Dễ dàng nhận thấy ngay rằng sự biến thiên khoảng cách từ nguồn phát bức xạ tới 
điểm khảo sát  (tức quãng đường) tỉ lệ với sự biến thiên về số lượng các đường sức 
đi qua một diện tích hữu hạn D, điều này tương tự như sự biến thiên số lượng 
đường sức của thanh nam châm đi qua một diện tích  hữu hạn khi ta đưa diện tích 
này lại gần hoặc ra xa thanh nam châm, ta có : 
                                                                   nAs Δ=Δ   
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Trong đó : s là quãng đường, n là số lượng đường sức đi qua diện tích D, A là hệ số 
tỉ lệ. 
Lấy vi phân hai vế và chia cho dt ta có : 
                                                                 

dt
dnA

dt
ds

=  

                                                                 v
dt
ds

=  (định nghĩa vận tốc)               

Suy ra :                                                       
dt
dnAv =      (2-1) 

Ký hiệu N là tổng các đường sức của trường bức xạ ánh sáng do một nguồn phát 
ra, với khái niệm nguồn phát bức xạ là chất điểm và khái niệm này cũng được áp 
dụng cho các điểm phản xạ. Tức ánh sáng đến với chúng ta là ánh sáng phản xạ thì 
ta coi điểm phản xạ ánh sáng là nguồn phát sáng với tổng các đường sức là mật độ 
đường sức n của nguồn chính tại điểm đó. Tại một điểm bất kỳ trong không gian ta 
luôn xác định được một mặt cầu có tâm là nguồn phát bức xạ, bán kính là: R = c.t ( 
trong đó c là vận tốc truyền bức xạ, t là khoảng thời gian để truyền bức xạ từ tâm 
đến điểm khảo sát), diện tích mặt cầu được xác định : 

2)(4 ctS π=  
Vì là mặt kín nên tổng đường sức qua S  bằng N . 
Nếu gọi số đường sức đi qua một đơn vị diện tích là n, ta có : 

2)(4 ct
N

S
Nn

π
==  

32 ...2 tc
N

dt
dn

π
−=        (2-2) 

Chia và nhân vế phải của (2-2) cho 2c : 

R
cn

RR
cN

tc
cN

dt
dn .2

...4
.2

..4
.2

233 −=−=−=
ππ

 

Số 2 biểu thị tính đối xứng của bức xạ trong không gian đẵng hướng, nên: 

R
cn

dt
dn .

−=             (2-3)          

Tức tốc độ biến thiên mật độ đường sức tại một điểm bất kỳ trong không gian, nơi 
có bức xạ đi qua phải có giá trị tương ứng với công thức (2-3). Cũng tại điểm đó có 
một hệ qui chiếu chuyển động với vận tốc v so với nguồn và theo phương truyền 
bức xạ, thì tốc độ biến thiên mật độ đường sức ứng với v sẽ là : 
Khi hệ qui chiếu chuyển động với vận tốc là c. 
                                                   

R
cn

dt
dn

c c .
−=→  

Khi hệ qui chiếu chuyển động với vận tốc là v. 
                                                   

dt
dn

v v→  
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Suy ra: 

R
vn

cR
vcn

dt
dnv .

.
..

−=−=  

R
vn

dt
dnv .

−=           

 
Tốc độ biến thiên mật độ đường sức tại một điểm bất kỳ trong không gian được 
xác định theo công thức (2-3), vậy tốc độ biến thiên đường sức tại điểm khảo sát 
chuyển động với vận tốc v sẽ là: 

dt
nd

dt
nd

dt
dn vc

!!
+=       (2-4) 

Khi chuyển động cùng chiều với vận tốc truyền bức xạ, thì vận tốc tương đối của 
hệ qui chiếu so với vận tốc truyền bức xạ sẽ là  vc − , theo (2-1) , (2-3) và (2-4) ta 
có : 

)()()( vc
R
nA

dt
dn

dt
dn

Avc vc +−=+=−           (a)          

Nếu v ngược hướng với phương truyền bức xạ thì vận tốc tương đối sẽ là vc + , 
tương tự ta có: 

)()()( vc
R
nA

dt
dn

dt
dn

Avc vc −−=−=+            (b)           

Chia (a) cho (b) ta có: 
vcvc

vc
vc

vc
vc

−=+→
−

+
=

+

−  

 
Trường hợp cv > . Nếu v cùng chiều với c ta có: 

)()()( vc
R
nA

dt
dn

dt
dn

Acv vc +−=+=−           (c)                                                                  

                             Nếu v ngược chiều với c ta có: 
)()()( cv

R
nA

dt
dn

dt
dn

Avc cv −=−=+           (d) 

Chia (c) cho (d) : 
vcvcvccv

cv
vc

vc
cv

−=+→+−=−→
−

+
−=

+

− )(  

Kết quả vẫn không thay đổi, vậy trong mọi trường hợp ta luôn có: 
vcvc −=+            (2-5) 

Có vẻ như đẵng thức (2-5) mâu thuẩn với các phép biến đổi Galilei, nhưng lại phù 
hợp với thực tế. Nếu chúng ta chuyển động về phía nguồn sáng với vận tốc là V, vì 
chuyển động ngược chiều với tia sáng, nên vận tốc tương đối giữa chúng ta và tia 
tới sẽ là Vc +  , còn với tia phản xạ là Vc −   vì chúng ta chuyển động cùng chiều 
với tia phản xạ. Như chúng ta đã biết, trong thực tế vận tốc của tia phản xạ luôn 
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bằng vận tốc tia tới, bất kể chúng ta chuyển động như thế nào so với nguồn sáng, 
tức trong mọi trường hợp ta luôn quan sát thấy: 
                                                  VcVc −=+  
Điều này chỉ chứng tỏ một điều rằng, vận tốc ánh sáng là lớn nhất, nên trong mọi 
trường hợp, chúng ta chỉ có thể nhận biết được sự tác động của tia tới và hoàn toàn 
không thể nhận biết được sự tác động của tia phản xạ, và hiện tượng này không 
liên quan gì đến các phép biến đổi Galilei. Đối với một hệ qui chiếu độc lập, chỉ có 
khái niệm vận tốc tia tới, còn khái niệm vận tốc tia phản xạ là hoàn toàn vô nghĩa, 
mặt dù tia này tồn tại hiển nhiên trong thực tế, bởi lẻ, chúng ta sẽ không bao giờ 
đuổi kịp tia sáng khi tia này đang rời khỏi chúng ta.  
Tốc độ biến thiên số lượng đường sức tại điểm khảo sát trong không gian luôn tỷ lệ 
thuận với vận tốc tương đối của hệ quy chiếu so với nguồn, bất kể là tiến gần hay 
lùi xa. Điều đó cũng có nghĩa là, tốc độ biến thiên mật độ đường sức tại một điểm 
bất kỳ trong không gian so với  mọi vận tốc là hằng số, ở đây chính là hệ số tỷ lệ A 
trong công thức (2-1).     
Vận tốc của mọi chất điểm trên mặt cầu so với tâm mặt cầu (tâm nguồn phát bức 
xạ) đều có thể phân tích thành 2 thành phần, pháp tuyến và tiếp tuyến với mặt cầu. 
Thành phần vận tốc tiếp tuyến mô tả chuyển động của chất điểm khảo sát trên mặt 
cầu, bán kính không thay đổi, tức n = const cho nên ta có thể bỏ qua thành phần 
vận tốc tiếp tuyến  khi so sánh sự biến thiên theo thời gian của vị trí chất điểm so 
với nguồn phát bức xạ với sự biến thiên của n theo thời gian, do vậy những vận tốc 
được đề cập ở trên là những vận tốc có hướng và phương bất kỳ. Mật độ đường sức 
tại một điểm và biến thiên của đại lượng này theo thời gian là đặc trưng cho những 
gì mà bức xạ trong không gian tác động lên mọi hệ qui chiếu. Đẵng thức (2-5) cho 
ta thấy vận tốc của điểm khảo sát không ảnh hưởng tới tốc độ biến thiên mật độ 
đường sức của nguồn theo thời gian tại điểm đó. Ta có định luật biến thiên mật độ 
bức xạ tại một điểm bất kỳ trong không gian, hay định luật phân bố bức xạ  như 
sau: 
Định luật phân bố bức xạ: 
Tại một điểm bất kỳ trong không gian, nơi có bức xạ truyền qua, biến thiên mật độ 
bức xạ theo thời gian không phụ thuộc vào vận tốc của điểm đó và được xác định 
bởi công thức: 

R
cn

dt
dn .

−=         (2-6) 

Trong đó : c là vận tốc truyền bức xạ, n là mật độ bức xạ tại điểm cách nguồn phát 
bức xạ một khoảng cách R.  
Giã sử có 2 nguồn phát bức xạ bản chất khác nhau với các tốc độ truyền bức xạ 
khác nhau )( 21 cc ≠ . Vì chỉ quan tâm đến tốc độ nên ta có thể coi số đường sức N 
của các nguồn là như nhau. Tại điểm giữa, trên đường thẳng nối hai nguồn và cách 
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các nguồn này một khoảng cách R, vì hướng truyền các bức xạ ngược chiều, coi 
)( 21 cc > , theo (2-1), (2-3) và (2-4) ta có: 

)()()( 2121
21 cc

R
nA

dt
dn

dt
dn

Acc cc −−=−=+    (e) 

)()()( 2121
12 cc

R
nA

dt
dn

dt
dn

Acc cc −=−=+      (f) 

Chia (e) cho (f) ta có: 

21
21

21 1 cc
cc
cc

=→−=
−

−  

 
Nếu coi đây là hai hệ qui chiếu khác nhau, thì do vận tốc của tia tới và tia phản xạ 
luôn bằng nhau tại mọi hệ qui chiếu, theo (2-5) ta có: 

                                                    
1221

2121

cccc
cccc

−=+

−=+  

Chia hai vế cho nhau sẽ cho kết quả tương tự. Để chứng minh một cách tổng quát, 
chúng ta đã giả thiết rằng các vận tốc truyền bức xạ là khác nhau )( 21 cc ≠ , tức vô 
hình chung chúng ta đã thừa nhận các bức xạ này có chuyển động tương đối với 
nhau, nhưng định luật phân bố bức xạ khẳng định không có sự chuyển động giữa 
các bức xạ, do vậy mà: 
                                               constcccc n ===== ...21  
        Ta có hệ quả  của định luật phân bố bức xạ về tốc độ truyền bức xạ trong 
không gian như sau:  
Hệ quả : 
 Vận tốc truyền bức xạ trong không gian là hằng số duy nhất, không phụ thuột vào 
vận tốc tương đối giữa nguồn phát bức xạ với hệ qui chiếu bất kỳ . 

constc =  
Theo hệ quả của định luật phân bố bức xạ, khái niệm vận tốc thông thường của 
chúng ta trong không gian cố định không thể áp dụng vào không gian thay đổi, hay 
không gian đường sức, được. Đơn giản bởi, theo (2-1) ta có: 

dt
dnAv =  hay 

dt
dnA

dt
ds

=  để  
dt
dn

dt
ds

=  thì hệ số tỷ lệ A phải bằng1, tức s=n, có nghĩa 

là không gian cố định đồng nhất với không gian thay đổi, điều này chỉ có thể xãy 
ra trong thực tế, nếu đường sức là các đường thẳng song song với quảng đường ( s 
),   khi đó thì c

dt
dn

=  (theo giả thuyết). 

                                                   cvc
dt
dn

dt
ds

=→==          (2-7) 
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 Đẵng thức (2-7) cho chúng ta thấy rằng, nếu chuyển động với vận tốc bằng tốc độ 
ánh sáng, thì mọi vật thể đều phải tồn tại dưới  hình thức tương tự như là ánh sáng.  
 
 
 
3- Không gian vật chất  là môi trường truyền bức xạ. 
 
Không gian đóng vai trò như không gian vật chất để truyền tải các bức xạ, các 
phần tử của không gian vật chất không có khối lượng quán tính, nên khi ngừng 
tương tác, các phần tử không gian cũng ngừng truyền tải bức xạ, đồng thời dính 
luôn vào phần tử đã gây ra tương tác. Do vậy để truyền tải các bức xạ tới các 
khoảng cách xa trong không gian vật chất, thì nguồn phát bức xạ phải tác động lên 
các phần tử không gian vật chất một cách liên tục và không được gián đoạn. Chúng 
ta có thể phát biểu như sau:   
-Tại một thời điểm, vật thể và các bức xạ do vật thể đó bức xạ ra là một thể thống 
nhất, không tách rời nhau, lan truyền với tốc độ tương tác. 
Để thực hiện được điều này, chỉ có chuyển động spin của các phần tử vật chất mới 
có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên mà thôi. Với quan niệm hiện nay, chúng ta 
không thể giải thích nổi, nguyên nhân nào để một hạt không có khối lượng như 
photon lại có thể bay tự do theo quán tính với tốc độ bất biến và hiện tượng ánh 
sáng khôi phục lại tốc độ khi xuyên qua các môi trường có hằng số điện môi khác 
nhau, đơn cử như ánh sáng từ mặt trời xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, bị 
giảm tốc do mất động lượng, rồi bay vào không gian với tốc độ ban đầu. Kết hợp 
nhận xét này và những kết quả thí nghiệm với các chiếc gương , chúng ta đi đến 
kết luận như sau:  
 - Hiện tượng ánh sáng hay tổng quát hơn là các bức xạ trong không gian nói 
chung, không phải là sự di chuyển của các phần tử vật chất, mà là sự truyền tải 
động năng  với tốc độ truyền tải là hằng số. Có thể mô tả hiện tượng bức xạ truyền 
tải động năng bằng mô hình đường sức. 
Mới nhìn thì hình như có mâu thuẩn trong kết luận, vì lẽ, nếu không có chuyển 
động thì làm sao có thể truyền tải động lượng được? Điều này, buộc chúng ta phải 
xem xét lại các khái niệm cơ bản về vật chất để có thể có cái nhìn khách quan về 
vũ trụ và những gì tồn tại trong đó. Để giải đáp cho vấn đề này, cần thiết phải đề 
cập đến một hiện tượng rất khách quan, hoàn toàn độc lập với tư duy của chúng ta, 
đó là chuyển động xoay. Chuyển động là thuộc tính của vật chất, hể đã có khối 
lượng là có sự vận động, tại  một thời điểm, mọi chuyển động bất kỳ đều có thể 
phân tích thành hai thành phần cơ bản, đó là chuyển động tịnh tiến và chuyển động 
cong (xoay). Chuyển động tịnh tiến sẽ dẫn đến kích thước vô hạn, trong khi các vật 
thể tồn tại trong vũ trụ đều có kích thước giới nội, hơn nữa lại không thể tạo nên 
tương tác liên tục trong khoảng thời gian vô hạn định được, chuyển động xoay 
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khắc phục được những điều này của chuyển động tịnh tiến. Khi chúng ta đề cập 
đến những phần tử vô cùng nhỏ bé của vật chất mà khối lượng là không đáng kể, 
thì chuyển động theo quán tính sẽ trở thành vô nghĩa, vì khi ngừng lực tác dụng thì 
các phần tử cũng ngừng mọi chuyển động do lực tác dụng gây nên cho chúng, vậy 
chúng ta chỉ xét đến một dạng chuyển động duy nhất, dạng chuyển động không thể 
phân tích thành thành phần tịnh tiến, đó là chuyển động tự xoay nội tại và coi, đây 
là thuộc tính  của các phần tử khảo sát, để tiện cho việc trình bày, chúng ta gọi 
thuộc tính này là “Spin”. Vì chỉ đề cập đến tương tác giữa hai Spin không kích 
thước. Nên spin được hiểu như sau:  
Spin là thuộc tính của các phần tử vật chất và không gian vật chất, có thứ nguyên 
như thứ nguyên vận tốc góc. 
Theo công thức (2-4) ta có: 

                       vc
vc nn

R
vn

R
cn

dt
dn

dt
dn

dt
dn

dt
dn

ωω
!!

!!
+=+=→+=  

Với :               
R
c

c

!
!
=ω , 

R
v

v

!
!
=ω                                    (3-1) 

Coi môi trường không gian vật chất truyền spin trong không gian theo phương thức 
tiếp xúc trực tiếp. Theo công thức (3-1) thì, tốc độ biến thiên mật độ đường sức  tại 
một điểm cách nguồn một khoảng R, bằng số lượng các spin cω

! và vω
!  tại điểm đó, 

tức các spin cω
! và vω

!  đặc trưng cho tác động của nguồn lên điểm khảo sát. Theo  
công thức (2-4) thì, tại điểm khảo sát có n  phần tử đồng thời tham gia vào hai 
chuyển động tương đối c!  và v! . Theo hệ qui chiếu không gian thay đổi, thì vận tốc 
tương đối giữa các phần tử n với nguồn sẽ là 

2)(
cv ctd

!
!

=    và 
2)(
vv vtd

!
!

= , các phần tử 

n sẽ quay xung quanh nguồn với các vận tốc góc: 

             cctdctd R
c

R

c

ωωω
!!

!
!

!
=→== )()(

2

2   ;   vvtdvtd R
v

R

v

ωωω
!!

!
!

!
=→== )()(

2

2  

Vì c! là vận tốc truyền bức xạ, nên ta có thể coi cnω! thể hiện sự di chuyển với vận 
tốc c! ra mọi hướng trên mặt cầu bán kính R  của n phẩn tử, còn v!  là vận tốc chuyển 
động của hệ qui chiếu, nên ta có thể coi vnω! thể hiện sự di chuyển với vận tốc v!  
theo một hướng nào đó trên mặt cầu bán kính R  của n phần tử. Nhận xét này cũng 
hoàn toàn phù hợp với định luật phân bố bức xạ, vì sự biến thiên theo thời gian của 
mật độ spin tại một điểm chỉ phụ thuộc vào cω

! mà thôi. Chúng ta có những nhìn 
nhận quan trọng về phương thức truyền các bức xạ trong không gian vật chất như 
sau: 
- Các bức xạ là những spin, tiếp xúc nhau và liên tục trao đổi động năng cho nhau, 
sự hấp phụ và bức xạ động năng diễn ra đồng thời. 
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-Khi  nguồn ngừng chuyển động (tắt) thì các spin bức xạ cũng tan đồng thời.                                                  
Có thể minh họa hiệu ứng của công thức (2-4) trong thực tế như sau: 
 Khi đi tàu hỏa, nếu chúng ta nhìn vào một cái cây trơ trọi trên cánh đồng, ta sẽ 
thấy mọi vật như thể đều quay quanh cái cây với vận tốc góc tương đối , nằm 

trong mặt phẳng tạo bởi  và điểm có cái cây, trong đó  là vận tốc con tàu, r là 
khoảng cách từ con tàu đến cái cây theo phương vuông góc với .   
 Phương tiện để ta quan sát cái cây và mọi vật là ánh sáng, nên cω

! đem lại cho 
chúng ta hình ảnh của cái cây và mọi vật thể trong không gian xung quanh cái cây, 
còn  vω

! cho ta cảm giác mọi vật quay xung quanh cái cây với vận tốc góc vω
! . Do 

tính tương đối của chuyển động, nếu chỉ có con tàu và cái cây, thì sẽ không thể xác 
định được con tàu quay quanh cái cây, hay cái cây quay quanh con tàu, vì điều này 
còn  tùy thuộc vào việc chúng ta chọn cái nào là hệ qui chiếu. Nhưng cho dù chọn 
cái cây hay con tàu làm hệ qui chiếu, thì trong môi trường bức xạ các khái niệm 
spin là tương đương, tương tự như khái niệm mặt Trời quay quanh trái Đất tương 
đương với trái Đất quay quanh mặt Trời vậy. Tại thời điểm nhìn cố định vào cái 
cây, chúng ta đã coi cái cây là hệ qui chiếu, thì vận tốc con tàu chính là thành phần 
vận tốc vuông góc với bán kính và có spin .  

Định luật phân bố bức xạ kết hợp với định luật quan hệ vận tốc, cho phép chúng ta, 
khi khảo sát vận tốc tương đối giữa hai phần tử vật chất trong không gian bức xạ, 
có thể qui đổi các chuyển động tương đối giữa hai phần tử vật chất thành chuyển 
động spin với vận tốc tiếp tuyến là vận tốc tương đối giữa hai điểm khảo sát. Phần 
tử vật chất được coi là tập hợp các spin tại một điểm trong không gian bức xạ do 
các spin đó phát ra. Tại một thời điểm, sự phụ thuộc giá trị vào và r được mô tả 
bằng đường sức giống như các bức xạ khác, do cùng chuyển động với vận tốc , 
nên có thể coi là bức xạ do một spin  vật chất có vận tốc tiếp tuyến  phát ra. 
Các thông số đặc trưng của bức xạ này là tốc độ xoay, phương chiều, v.v... thay đổi 
phụ thuộc vào khoảng cách và trạng thái chuyển động  của spin vật chất phát ra nó. 
Đây chính là điều kiện, cho phép ta có thể dùng khái niệm spin bức xạ  kết hợp 
với khái niệm mật độ đường sức n tại một điểm, để thể hiện sự trao đổi động lượng 
giữa các spin bức xạ. Bằng cách coi tổng số đường sức N của nguồn là số lượng 
các spin có vận tốc tiếp tuyến c hướng ra mọi hướng, khi đó vế phải của công thức 
(2-6) được coi là số lượng spin bức xạ (gồm n phần tử có spin cω

! ) tại một điểm 
cách nguồn một khoảng cách R. Quan niệm này cũng được áp dụng tương tự cho 
mật độ đường sức tại mọi điểm trong không gian bức xạ, khi coi đây là một nguồn 
gồm n spin với vận tốc tiếp tuyến c hướng ra mọi phía. Hay nói một cách khác, từ 
nay về sau chúng ta sẽ coi phần tử vật chất là mật độ spin tại một điểm trong không 
gian bức xạ. Khi chúng ta đề cập đến khái niệm spin, thì mọi chuyển động đều phải 

r
v

=ω

v! v!

v!

r
v!!

=ω

ω
! v!

v!

ω
! v!

ω
!
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được qui về chuyển động spin, tức các véc tơ vận tốc của chuyển động bất kỳ đều 
là vận tốc tiếp tuyến của vận tốc góc nào đó, tùy theo sự lựa chọn điểm khảo sát 
của chúng ta.   
Công thức (2-4) kết hợp với công thức (3-1) cho phép chúng ta có đủ cơ sở qui đổi 
tập các véc tơ ),()...,(),,(),,(

332211 321 nn yxnyxyxyx vvvvvvvvvvvv !""!""!""!"" thành các spin: nωωωω
!!!! ...,, 321

để thực hiện các phép tính trên nvvvv !!!! ...,, 321  như sau: 
Nếu tại các điểm khảo sát khác nhau có n hệ chuyển động với các vận tốc 

nvvvv !!!! ...,, 321 so với nguồn, theo (2-4) và (3-1) ta có: 
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Các đẵng thức trên đã mô tả đầy đủ quan hệ vận tốc giữa các hệ khác nhau trong 
vũ trụ so với hệ được chọn là nguồn, hay hệ qui chiếu tại thời điểm khảo sát.  Từ 
nay về sau mô hình nghiên cứu của chúng ta sẽ là các phần tử vật chất, gồm tập 
hợp các spin khác nhau, trong không gian bức xạ do các phần tử vật chất bức xạ ra. 
Vì vật chất và các spin bức xạ là một thể thống nhất, nên không có chuyển động 
tương đối so với nhau. Ngoài ra, vì không có các khái niệm quán tính và chuyển 
động tương đối, nên khái niệm động lượng phải được hiểu tổng quát là số lượng 
spin nhân với vận tốc tiếp tuyến của các spin đó (động lượng p  của vnω!  là vnp !

= ), 
các spin truyền động lượng cho nhau dưới hình thức trao đổi trị số spin. 
 
4-Tiên đề và các khái niệm spin. 
  
Để tổng quát và vì sự bình đẵng của các phần tử vật chất, chúng ta chỉ có duy nhất 
khái niệm spin, tức sự khác nhau duy nhất giữa các phần tử trong vũ trụ là spin.  
Ngoài ra, do mọi hệ quy chiếu độc lập chỉ chịu tác động của tia tới với vận tốc c, 
nên có thể coi mọi phần tử vật chất trong vũ trụ được bao bọc bởi môi trường 
không gian vật chất gồm các phần tử có spin với vận tốc tiếp tuyến c tạo thành.  
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Tiên đề: 
- Vật chất và không gian vật chất  do các phần tử vô cùng bé có spin với vận tốc 
tiếp tuyến c tạo thành. Các spin vật chất luôn có giá trị nhỏ hơn spin không gian 
vật chất.  
- Ngoài chuyển động spin, các phần tử không gian vật chất không có chuyển động 
nào khác.   
 
Các khái niệm spin 
  
Coi spin vật chất đóng vai trò như mọi bức xạ khác trong môi trường không gian 
vật chất, tức mật độ n tại điểm tồn tại của spin vật chất là tổng đường sức n của 
spin vật chất đó.  
Từ công thức (2-6), thay 

c
Rt =   vào 

dt
dn  ta có 

dR
ncd

dt
dn )(

= ,  

Đặt: cnp .= , p là động lượng của n phần tử có vận tốc c.  
Công thức (2-6) được viết dưới dạng tương đương khác như sau: 
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−=→−=                                   (4-1)                            

F
!

 là lực tương tác của môi trường không gian vật chất lên phần tử vật chất gồm n 
spin ω! , dấu âm trong công thức (4-1) thể hiện lực tác động của môi trường luôn 
ngược hướng với hướng truyền bức xạ, tức luôn có xu hướng ép bức xạ gồm n spin 
ω
! co lại. Công thức (4-1) không làm chúng ta phải ngở ngàng, vì lẻ, thực chất khái 

niệm đường sức, về mặt toán học, được dùng để mô tả các đại lượng thay đổi 
cường độ theo khoảng cách so với nguồn của đại lượng đó. 
Ta có định nghĩa về spin vô hướng như sau: 
- Các spin có vận tốc tiếp tuyến bằng vận tốc truyền bức xạ ( ), được gọi là 
spin vô hướng. 

Trị số của spin vô hướng được xác định theo định nghĩa ( ωc =
c
R

), lực tác dụng của 

môi trường lên spin vô hướng được xác định theo công thức (4-1). Với khái niệm 
spin vô hướng, chúng ta có những nhận xét sau: 
Theo tiên đề và định luật phân bố bức xạ, thì các đại lượng vật chất là các spin vô 
hướng, đóng vai trò hoặc là nguồn phát bức xạ, hoặc là mật độ spin bức xạ tại 
điểm, mà đại lượng vật chất tồn tại. Do vậy chúng ta có thể hình dung spin vô 
hướng như là một điểm có vận tốc bằng c hướng ra mọi phía (điểm sáng). 
Vì chỉ xét spin của các phần tử  vô cùng nhỏ, hơn nữa với tính chất spin được đề 
cập thì các spin đều không có phương chiều cụ thể, nên sự khác nhau giữa hai spin 

constc =
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là trị số spin 1ω , 2ω  với 21 ωω ≠ , khi tiếp xúc trực tiếp với nhau các spin sẽ trao đổi 
spin  với nhau để hình thành các spin tổng hợp 12ω . Theo định luật bảo toàn động 
lượng, giá trị của 12ω được xác định:  

                                            
2

21
12

ωω
ω

+
=                         

 
Tổng quát, spin tổng hợp ω của  một hệ có n spin kω  (n, k nguyên dương):   

                                               
n

n

k
k∑

== 1
ω

ω                         (4-2) 

 
Các phần tử không gian vật chất là spin vô hướng, nhưng không có kích thước, nên 
có trị số spin bằng hằng số vận tốc c , theo (4-1) thì lực tương tác giữa các spin 
không gian vật chất sẽ là:            
                                                        2cF −=                               (4-3) 
Ta có định nghĩa về spin có hướng như sau: 
- Các spin có vận tốc tiếp tuyến v  nhỏ hơn vận tốc truyền bức xạ,

constcv =< , được gọi là spin có hướng. 
                                                 

R
v

v

!
!
=ω                                      (4-4) 

Trong đó v! là vận tốc tương đối giữa hai điểm cách nhau một khoảng R. 
 
Hai spin có vận tốc tiếp tuyến khác nhau, hoặc là tương tác với nhau, hoặc là kết 
hợp với nhau theo kiểu hành tinh, kí hiệu ωht là spin hành tinh của spin ωv1 quay 
xung quanh spin ωv2 :  
                                             ωv2 =


ωv1 +


ωht                                     (4-5) 

Theo tiên đề, chỉ có các phần tử vật chất mới có vận tốc tương đối, hơn nữa, phần 
tử vật chất và môi trường spin bức xạ do phần tử vật chất đó phát ra là một thể 
thống nhất. Do vậy, khi đề cập đến vận tốc tương đối giữa hai phần tử vật chất, 
chúng ta đã mặc nhiên công nhận hai phần tử này là phần tử vật chất duy nhất với 
bán kính là khoảng cách R giữa hai phần tử vật chất đang khảo sát và có spin là 

R
v

v

!
!
=ω . Nói cách khác, đối với môi trường bức xạ thì, các phần tử vật chất có kích 

thước và spin khác nhau tùy thuột vào việc chọn các phần tử vật chất khảo sát. Với 
quan niệm này  thì tại một thời điểm, tập hợp các phần tử vật chất là một phần tử 
vật chất duy nhất với nhiều spin có hướng khác nhau. 
 Xét hệ gồm  ),()...,(),,(),,(

332211 321 nn yxnyxyxyx vvvvvvvvvvvv !""!""!""!"" là vận tốc tương đối trong 
không gian thay đổi của n  phần tử vật chất khác nhau so với một phần tử vật chất 
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nào đó được chọn để khảo sát. Đây là tập hợp các tam giác vuông cân đồng dạng, 
với các cạnh huyền nvvvv !!!! ...,, 321 là số đo vận tốc tương đối trong không gian cố định, 
các cạnh bên ),)...(,(),,(),,(

332211 nn yxyxyxyx vvvvvvvv !"!"!"!" là số đo vận tốc tương đối trong 
không gian bức xạ giữa các hệ qui chiếu tương ứng so với hệ khảo sát. Với khái 
niệm vận tốc trong hệ qui chiếu không gian thay đổi như trên, ta có thể coi tập hợp 
n các phần tử đang khảo sát này là một phần tử vật chất duy nhất với các spin có 

hướng lần lượt là: ωv1 ,

ωv2 ,...


ωvn−1 ,...


ωvn , với ωvn =

vn
Rn

( n nguyên dương). Trong trường 

hợp nguồn phát bức xạ chuyển động với vận tốc tdv
!  so với điểm khảo sát cách xa 

một khoảng R , thì nguồn bức xạ được coi là một spin có hướng duy nhất và có trị 

số là 
R
vtd

td

!
!

=ω  

Tổng hợp cặp spin ( cω
! , vω
! ) là spin vật chất, vì là một thể thống nhất, nên tại một 

thời điểm, ta có thể coi spin vật chất  luôn bức xạ ra spin tổng hợp ( cω
! , ωv ).  

Ngoài ra, trên tinh thần hệ độc lập chỉ có khái niệm “Tia tới”, không có khái niệm 
“Tia phản xạ”, nên chúng ta sẽ không có khái niệm “Lực Hút” mà chỉ có khái niệm 
“Lực Đẩy” mà thôi. 
 
5- Lực hấp dẫn vũ trụ.  
 
 Khối lượng: Số lượng spin vô hướng có trong một phần tử vật chất. 
  
Nếu coi M là số lượng spin vô hướng có trong một phần tử vật chất, thì spin khối 
lượng của phần tử kí hiệu là ( ) và được xác định theo (4-2) như sau:  

   
M

m
m

M

k
k∑

== 1  (M phần tử với spin km tương ứng, k nguyên dương)        (5-1) 

Trong môi trường có spin là δ , spin bức xạ của spin khối lượng m  là km có trị số: 
                                         mmk −= δ                                             
Khi đặt hai spin khối lượng   cạnh nhau, bức xạ mà các spin này phát ra là:  
                        11 mmk −= δ  , 22 mmk −= δ                                       
Các bức xạ kết hợp với nhau tạo thành 12δ : 

         
22
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mmmmmmmm kk +
−=
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=

+
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δδδ
δ         (5-2) 

Đẵng thức (5-2) cho thấy 12δ  tương đương với spin bức xạ của khối lượng gồm 2 
phần tử vật chất có spin lần lượt là . Vì spin vật chất luôn nhỏ hơn hoặc bằng 
spin không gian bức xạ, nên  theo (5-2), khi spin bức xạ bị triệt tiêu (trạng thái cân 

m

21,mm

21,mm
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bằng), các spin phải bằng spin ( δ== 21 mm ).  Lý luận tương tự cho M phần 
tử với spin km tương ứng, k nguyên dương, ta có: 

                                         m
M

m
m m

M

k
k

−=→=
∑
= δδ1                                  (5-3) 

                  khi 0=mδ  thì  δ==
∑
=

M

m
m

M

k
k

1                                                (5-4) 

Theo (5-4) thì môi trường spin bức xạ trong lòng khối lượng M là m=δ  , hay các 
spin vật chất vô hướng đều bằng nhau và có cùng trị số với spin môi trường bức 
xạ.  
Lý luận tương tự cho tập hợp các spin M trong vũ trụ, ta có kết luận: 
- Môi trường spin bức xạ vô hướng trong vũ trụ có trị số spin bằng spin vật chất vô 
hướng (m! ). 
Nếu không gian bức xạ bị triệt tiêu, tức o=δ :  
                            cmmc =→=−= 0δ                                            (5-5)  
Vì spin vật chất luôn nhỏ hơn spin không gian vật chất, nên  theo (5-5), khi không 
gian bức xạ bị triệt tiêu, M phải phân hủy thành năng lượng 2.cME =  để trở thành 
spin không gian vật chất c, vì theo công thức (4-1): 

                    m = −


F
M .c

→

F = −

m.M .c                                          (5-6) 

Theo định nghĩa, m là spin vô hướng nên có trị số: m =
c
R

  thay vào (5-6), ta có 

năng lượng E của M : 
                                            2.. cMRFE ==

!!
               

Cũng theo (5-6) thì spin khối lượng mr tác động lên môi trường lực 

Fm =m.

c   
 
Mật độ spin bức xạ m của  tại khoảng cách R là: 
                                             

24 R
Mn
π

=  

 Theo công thức (2-6) : 
                                          dn

dt
= −

M
4πR 2

m  

 
 Lực tác dụng của môi trường lên các spin bức xạ này là 


G , được gọi là cường độ 

trường hấp dẫn của M , có trị số theo công thức (5-6) :  
                                         


G = −

M .c . m
4πR 2

                                                     (5-7) 

21,mm δ

M
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Mật độ spin bức xạ m của  tại khoảng cách R và  là một thể thống nhất, nên 

G  có xu hướng ép 

24 R
Mn
π

= theo phương truyền bức xạ về phía , đồng thời 

24 R
Mn
π

=  cũng tác động vào môi trường lực ép tương tự, nhưng ngược hướng. 

Khi đặt hai khối lượng 1 2,M M cách nhau một khoảng R, giả thiết 1 2,M M không có 
chuyển động tương đối với nhau. Tức 1 2,M M và môi trường spin bức xạ M 1


ωv ,M 2


ωv   

có chung vận tốc tiếp tuyến v  nên không có tương tác, ta có thể bỏ qua spin bức xạ 
có hướng. Theo công thức (5-7), cường độ trường hấp dẫn của 1M  làm giảm tác 
động của môi trường lên 2M lực 


F1  hướng về 1M  và có trị số:  

                              

F1 =M 2


GM 1

= −
M 1M 2.c .

m
4πR 2

                                             (5-8) 

 
 Theo công thức (5-7), cường độ trường hấp dẫn của 2M  làm giảm tác động của 
môi trường lên 1M lực 


F2  hướng về 2M  và có trị số:              

                              

F2 =M 1


GM 2

= −
M 1M 2.c .

m
4πR 2

                                             (5-9) 

So sánh (5-8), (5-9), các khối lượng bị đẩy lại gần nhau với lực đẩy hdF
!

, được gọi 
là lực hấp dẫn, có trị số: 

                                 2
21

4
...

R
mcMMMGFhd π

!!!
==                                         (5-10) 

Đặt .
4
c mK
π

= − , rồi thay vào công thức (5-10) ta có công thức thực nghiệm quen 

thuộc  của lực hấp dẫn: 2
21

R
MMKFhd −=

!
 


G cũng là gia tốc rơi tự do của 2M lên 1M và ngược lại, tùy theo sự lựa chọn một 
trong hai hệ này là hệ qui chiếu của chúng ta . 
Nếu phần tử vật chất chuyển động với vận tốc v , có nghĩa là sẽ bức xạ spin bức xạ 
có hướng vω

! , theo (4-4) ta có: 

                                      
R
vMM

R
v

vv

!
!

!
!

=→= ωω                       (5-11)  

Khi tác động lực

F lên khối lượng , mổi phần tử của  phải chịu lực a =


F
M

, 

theo Newton lực a  đồng thời cũng là gia tốc của M, phần tử sẽ bức xạ spin bức xạ 
có hướng với vận tốc tiếp tuyến v = v0 +

a  ( v0  là tốc độ ban đầu của phần tử), theo 
công thức (5-11) : 

                  M ωv =M
v0 +
a

R
=M

v0
R
+M

a
R
=M ωv0 +


F
R

              (5-12)               

M M

M

M M
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Nguồn bức xạ và các bức xạ là một thể thống nhất, tức  và bức xạ M ωv0 là một 

thể thống nhất. Khi chưa bị tác động của lực, vì cùng có chung vận tốc tiếp tuyến v0
, nên vàM ωv0 lăn không trượt lên nhau và không có tương tác, ta có thể coi M 
đóng vai trò như mọi spin khác trong môi trường spin bức xạM ωv0 . Khi  thay 
đổi trạng thái chuyển động, gia tốc  của  xuất hiện, theo (5-12) sự chênh lệch 
giữa spin M ωv  với các spin M ωv0 môi trường  khiến cho môi trường bức xạ M ωv0  

tác động lên M ωv  mô men quán tính có trị số (

Fqt
R

= −


F
R

):  

                                     

Fqt
R

= −


F
R
→

Fqt = −


F = −M . a                (5-13) 

Theo (5-13) thì môi trường spin bức xạ có hướng tác động lên M lực quán tính 
ngược chiều với lực tác động lên M, 


Fqt = −


F . 

Tổng quát, mọi thay đổi trạng thái chuyển động của đều gây ra tương tác giữa 
và spin bức xạ có hướngM ωv .Theo công thức (5-13) thì, môi trường spin bức xạ 

có hướng M ωv thay đổi theo xu hướng chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển 
động của , gây nên tính quán tính của khối lượng. 
Mọi phần tử vật chất luôn chuyển động không ngừng, nên tại mọi thời điểm, khối 
lượng luôn bức xạ hai spin bức xạ là spin bức xạ vô hướng với véc tơ 


G  

đặc trưng cho lực hấp dẫn, và spin bức xạ có hướng M ωv  đặc trưng cho tính quán 
tính của khối lượng M hay lực quán tính qtF

!
.Tại một điểm bất kỳ trong không gian 

luôn tồn tại hai véc tơ

G  và M ωv  tạo ra trường Hấp dẫn của .  

Giả sử 2M  rơi tự do về phía 1M  dưới tác dụng của cường độ trường hấp dẫn

G , mổi 

phần tử của 2M  chịu lực 

F =


G  và chuyển động với gia tốc a =


G . Coi M 2


ωv0 là 

spin bức xạ có hướng ban đầu của 2M khi chưa rơi tự do. Khi rơi tự do 2M  sẽ bức 

xạ spin bức xạ có hướng M 2


ωv =M 2


ωv0 +M 2


G
R
=M 2


ωv0 +


Fhd
R

. Tương tự như đã trình 

bày trong phần tính quán tính của khối lượng ở trên, môi trường spin bức xạ có 
hướng M ωv   tác động lên 2M lực quán tính:  
                                                          2.MGFqt

!!
−=   

Tổng lực tác dụng lên : 
                                               022 =+−=+ GMGMFF qthd

!!
   

Các phần tử không gian không có khối lượng, nên không có tính quán tính, tức 
dừng tác động là dừng chuyển động, do vậy để tạo được spin bức xạ có hướng, thì 
tác động của các phần tử vật chất lên môi trường phải luôn tiếp xúc trực tiếp với 

M

M

M

a! M

M
M

M

M mM !

M

2M
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spin môi trường và luôn có chuyển động không ngừng. Nếu chuyển động thẳng 
đều, thì vận tốc của phần tử vật chất bằng vận tốc tiếp tuyến của spin bức xạ  có 
hướng do phần tử đó truyền vào môi trường, tức lăn không trượt, nên có thể coi tác 
động của phần tử vật chất lên môi trường như tác động của một phần tử của không 
gian bức xạ có hướng. Khi phần tử vật chất thay đổi chuyển động, hoặc là tốc độ, 
hoặc là quĩ đạo, thì spin có hướng của phần tử “không gian bức xạ có hướng” này 
thay đổi theo, tức khác với các spin không gian bức xạ có hướng khác, nên các spin 
trao đổi động lượng, tức tương tác với nhau. Tác động của tương tác tương hổ giữa 
các spin theo xu hướng chống lại sự thay đổi của nhau.Tác động của spin bức xạ có 
hướng của môi trường lên các phần tử vật chất theo xu hướng chống lại sự thay đổi 
trạng thái chuyển động của các phần tử vật chất, hoặc là tốc độ hoặc là quĩ đạo 
chuyển động, đây chính là tính quán tính của vật thể có khối lượng. Từ trường của 
trái Đất là bức xạ có hướng của các phần tử vật chất chuyển động không ngừng 
theo sự quay tròn của trái đất, và được xác định theo công thức (5-11).  
   
 6- Lực Điện-Từ.  
 
  Spin vật chất  luôn bức xạ ra spin tổng hợp ( cω

! , vω
! ). Như trên đã trình bày, spin 

bức xạ có hướng vω
! phụ thuộc vào khoảng cách (kích thước) và trạng thái chuyển 

động của từng phần tử có trong phần tử vật chất đang khảo sát. Cụ thể là, phần tử 
vật chất gồm n phần tử với các spin có hướng lần lượt là: ωv1 ,


ωv2 ,...


ωvn−1 ,...


ωvn , với 


ωvn =

vn
Rn

( n nguyên dương), các spin có hướng này luôn thay đổi, tùy theo trạng thái 

chuyển động của các phần tử theo thời gian.Vật thể được cấu thành từ các phần tử 
vật chất khác nhau với vô số spin có hướng khác nhau và liên tục thay đổi theo thời 
gian. Nhưng do cấu tạo ban đầu là từ spin vô hướng với các qui mô khác nhau của 
sự kết hợp, mà các phần tử vật chất có các kích thước khác nhau, theo định luật 
bảo toàn động lượng, được bổ sung thêm bởi tính quán tính của khối lượng, thì vận 
tốc của phần tử vật chất phải tỹ lệ nghịch với qui mô của phần tử đó, tức qui mô 
càng lớn thì tốc độ (spin có hướng) của phần tử càng nhỏ và ngược lại.Khi kích 
thước của các phần tử vật chất là vô cùng nhỏ bé, ta có thể coi một phần tử vật chất 
nào đó chỉ có một giá trị spin có hướng duy nhất và hướng ra mọi phía (điểm bức 
xạ spin có hướng). Để dể hình dung và phân biệt với các vật thể thông thường khác 
tồn tại trong vũ trụ, ta gọi các phần tử vật chất với đặc tính như là  “điểm bức xạ 
spin có hướng” này là “Hạt”. Do là spin của vận tốc tương đối, nên mổi hạt (điểm 
bức xạ spin có hướng) đều có hạt đối (điểm bức xạ spin có hướng đối). Tuy là spin 
có hướng, nhưng mọi đặc tính của spin có hướng của các hạt hoàn toàn giống như 
spin vô hướng, nên thỏa mãn định luật phân bố bức xạ và hệ quả của định luật này.     
Theo công thức (4-1) lực tác dụng của môi trường lên spin có hướng ωv của hạt là:  
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                                     ωv = −

F
n .v

→

F = −n .v . ωv                    (6-1) 

(Khác với trường hợp spin vô hướng, dấu âm trong công thức trên thể hiện lực tác 
động của môi trường lên spin có hướng luôn ngược hướng với véc tơ vận tốc tương 
đối v , hay vận tốc tiếp tuyến của spin ωv ). 
Nguyên tử là nơi tập trung mật độ các hạt (điểm bức xạ spin có hướng), nên là 
điểm bức xạ spin có hướng. Theo công thức (6-1), trong môi trường spin bức xạ có 
hướng của các hạt cấu thành phần tử vật chất, hạt nào có spin ωv  càng lớn, hoặc có 
qui mô càng lớn (mật độ n) thì càng bị đẩy nhiều hơn về phía ngoài của phần tử đó, 
đây chính là nguyên nhân hình thành nên cấu trúc nguyên tử của các nguyên tố 
trong vũ trụ. Theo định luật quan hệ vận tốc và hệ qui chiếu trong không gian bức 
xạ thì, vận tốc tương đối là cạnh huyền còn các vận tốc thành phần là các cạnh bên 
của tam giác vuông cân. Các vận tốc thành phần tương ứng trong  chuyển động 
tương đối giữa hai phần tử luôn ngược chiều nhau, ta có thể biểu diễn spin có 
hướng của một cặp spin đối (dương tử và âm tử) như sau: 
Kí hiệu q  là spin có hướng của dương tử và − q  là spin có hướng của âm tử. Đây 
chỉ là kí hiệu toán học qui ước riêng cho cặp spin đối, chỉ có ý nghĩa khi hai spin 
này cùng có mặt tại thời điểm khảo sát, nếu tồn tại độc lập, thì hai spin này là như 
nhau, cùng spin ( q ) và đều thỏa mãn công thức (6-1). Với cách biểu diễn như trên 
thì, những cặp spin đối nhau từng đôi một, không phát spin bức xạ có hướng. 
 Vận tốc tiếp tuyến spin có hướng của nguyên tử, hoặc là cùng chiều với vận tốc 
tiếp tuyến spin dương tử, hoặc là cùng chiều với âm tử, ta qui ước chọn dương tử  
cùng chiều. Với cách chọn trên thì, lực tác dụng của môi trường spin có hướng 
trong nguyên tử lên dương tử nhỏ hơn lên âm tử, do vậy mà các cặp spin đối trong 
nguyên tử phải sắp xếp theo thứ tự, dương tử ở phía trong, âm tử ở phía ngoài. Các 
hạt điện tử (Electron) luôn nằm ở phía ngoài cùng, trong khi phần tử đối của các 
điện tử là các hạt dương tử (Proton) luôn nằm ở trung tâm hạt nhân nguyên tử. 
Trong phạm vi nguyên tử, lực tác dụng của môi trường lên các hạt theo hướng từ 
trong ra ngoài, nên theo (6-1) spin có hướng q  của điện tử và dương tử phải là lớn 
nhất trong số các spin có hướng của các hạt cấu thành nguyên tử, spin q  của điện 
tử và dương tử được gọi là spin Điện. 
Điện lượng: 
        Điện lượng là số lượngQ  spin điện q  tồn tại độc lập  
                                             Q =∑ q                                       (6-2) 
Điện lượng tạo bởi các spin e = − q  được gọi là điện tích âm, tạo bởi các spin p = q
được gọi là điện tích dương, tất nhiên khái niệm điện tích chỉ có ý nghĩa, khi hai 
spin e và p cùng tồn tại đồng thời tại thời điểm khảo sát .  
Theo công thức (6-1):  
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                             q = −

F
Q .vq

→

F = −Q .vq .

q                         (6-3) 

Thay q =
vq
R

 vào (6-3) ta có năng lượng E của Q:  

                                              E =

F .

R = Q .vq

2    
Cũng theo (6-3) thì spin điện q tác động lên môi trường lực 


Fq = q .

vq   
 
Mật độ spin bức xạ q! của Q  tại khoảng cách R là: 

                              24
Qn
Rπ

= , theo (2-6), dn
dt

= −
Q
4πR 2

q   

Lực tác dụng của môi trường lên mật độ spin bức xạ này là E
!

, được gọi là cường 
độ điện trường của Q , có trị số theo công thức (6-3) :  

                                           

E = −

Q .vq
4πR 2

q                                 (6-4) 

Mật độ spin bức xạ q của Q  tại khoảng cách R và Q  là một thể thống nhất, nên 

E  

có xu hướng ép 
24 R

Qn
π

= theo phương truyền bức xạ về phíaQ , đồng thời 
24 R

Qn
π

=  

cũng tác động vào môi trường lực ép tương tự, nhưng ngược hướng. 
 
Khi đặt hai điện tích 21,QQ cách nhau một khoảng R. Giả thiết 21,QQ không có 
chuyển động tương đối với nhau, ta có thể bỏ qua spin bức xạ Từ của hai điện tích. 
Spin bức xạ của 1Q là q , cường độ điện trường của 1Q  tại 2Q , theo (6-4): 
  

                                            

EQ1 = −

Q1.vq .
q

4πR 2
   

Nếu 2Q  cùng loại điện tích với 1Q thì 

EQ1 mang dấu dương, vì 1Q , 2Q cùng spin q

nhưng ngược hướng truyền, dẫn đến vq của

EQ1 , 2Q  ngược chiều nhau. Cường độ 

điện trường của 1Q  làm tăng tác động của môi trường lên 2Q lực 

F1  hướng xa 1Q  và 

có trị số:               

                                              

F1 = Q2


EQ1 =

Q2Q1.vq .
q

4πR 2
                        

Hay môi trường tác động lên 2Q lực đẩy 

F hướng xa 1Q : 

                                                

F = Q2


EQ1 =

Q2Q1.vq .
q

4πR 2
                       (6-5) 
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Nếu 2Q  khác loại điện tích với 1Q  thì 

EQ1 mang dấu âm, vì là các cặp spin đối 

nhưng ngược hướng truyền, dẫn đến vq  của

EQ1 , 2Q cùng chiều. Cường độ điện 

trường của 1Q  làm giảm tác động của môi trường lên 2Q lực 

F2  hướng về 1Q  và có 

trị số:  

                                                

F2 = −Q1


EQ2 = −

Q2Q1.vq .
q

4πR 2
 

Hay môi trường tác động lên 2Q lực đẩy 

F hướng về 1Q  : 

                                                

F = Q2


EQ1 =

Q2Q1.vq .
q

4πR 2
                        

 

Đặt C = ±
vq .
q

4π
 rồi thay vào công thức (6-5) ta có công thức tính lực tĩnh điện Cu 

lông quen thuộc: 

                                                     

Fc = ±


C Q2Q1

R 2
                                  (6-6) 

Nếu điện lượngQ chuyển động với vận tốc tương đối v , điện lượng Q  sẽ bức xạ 
spin Từ vQ QB ω

!!
= , vì theo công thức (3-3) ta có: 

                             
dQ
dt

= Q . ωv  ; ωv=
v
R
→

BQ=Q


ωv=Q

v
R

                     (6-7)        

 

Khi tác động lực

Fc lên điện lượng Q , mổi phần tử của Q  phải chịu lực a =


Fc
Q

, 

phần tử sẽ bức xạ spin bức xạ có hướng, được gọi là spin bức xạ Từ B
!

, với vận tốc 
tiếp tuyến v = v0 +

a : 

                                     

B = Q ωv = Q

v0
R
+Q

a
R
= Q ωv0 +


Fc
R

                      (6-8)               

Tại một thời điểm, nguồn bức xạ và các bức xạ là một thể thống nhất, tức Q  và bức 
xạ Q ωv0 là một thể thống nhất. Khi chưa bị tác động của lực, vì cùng có chung vận 
tốc tiếp tuyến v0 , nên QvàQ ωv0 lăn không trượt lên nhau và không có tương tác, ta 
có thể coi Q  đóng vai trò như mọi spin khác trong môi trường spin bức xạQ ωv0 . 
Khi Q  thay đổi trạng thái chuyển động, gia tốc  của Q  xuất hiện, theo (6-8) sự 
chênh lệch giữa spin Q ωv  với các spin Q ωv0 môi trường  khiến cho môi trường bức 

xạ Q ωv0  tác động lên M ωv  mô men từ có trị số (

Ft
R
= −


Fc
R

):  

a!
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Ft
R
= −


Fc
R
→

Ft = −


Fc = −Q .

a                             (6-9) 

Theo (6-9) thì môi trường spin bức xạ từ tác động lên Q  lực từ ngược chiều với lực 
tác động lên Q , 


Ft = −


Fc . Cũng theo (6-9) thì lực Cu lông tác động lên các spin 

điện q và điện lượng Q là lực từ, và ngược lại, tức hai lực này có cùng bản chất. 
 
Giả sử 2Q  rơi tự do về phía 1Q  dưới tác dụng của cường độ điện trường


EQ1 , mổi 

phần tử của 2Q  chịu lực 

EQ1  và chuyển động với gia tốc a =


EQ1 . Coi Q2


ωv0 là spin 

bức xạ ban đầu của 2Q khi chưa rơi tự do. Khi rơi tự do 2Q  sẽ bức xạ spin bức xạ từ  

Q2

ωv = Q2


ωv0 +Q2


EQ1
R

= Q2

ωv0 +


Ft
R

. Môi trường spin bức xạ từ Q2

ωv   tác động lên 2Q

lực từ:  
                                                          


Ft = −


EQ1 .Q2   

Tổng lực tác dụng lên 2Q : 
                                               


Fc +


Ft = −


EQ1Q2 +


EQ1Q2 = 0                 

Tổng quát, mọi thay đổi trạng thái chuyển động của Qđều gây ra tương tác giữa Q
và spin bức xạ từ


B = Q ωv .Theo các công thức (6-8), (6-9) thì, spin bức xạ Từ  


B = Q ωv thay đổi theo xu hướng chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển động củaQ
, gây nên hiện tượng Điện Từ. 
Mọi phần tử vật chất luôn chuyển động không ngừng, nên tại mọi thời điểm, điện  
lượng Q luôn bức xạ hai spin bức xạ là spin bức xạ Điện q!với véc tơ E

!
 đặc trưng 

cho lực tĩnh điện, và spin bức xạ Từ Q ωv  với vec tơ B
!

 đặc trưng cho lực từ 
trường.Tại một điểm bất kỳ trong không gian luôn tồn tại hai véc tơ E

!
 và B

!
  tạo ra 

trường bức xạ Điện Từ củaQ .  
Lý luận tương tự như lực quán tính của khối lượng, ta thấy lực Điện Từ có đầy đủ 
mọi tính chất của lực quán tính của khối lượng, nên cũng có thể được gọi là lực 
quán tính của điện lượng. Lực quán tính khối lượng duy trì tác động tương tác, khi 
không còn lực tương tác, gây ra dao động cơ học (sóng cơ). Tương tự, lực quán 
tính điện lượng gây ra dao động điện từ (sóng điện từ).   
 
7- Cấu trúc cơ bản của các phần tử vật chất. 
   
Theo công thức (5-6), phần tử vật chất có khối lượng càng lớn, thì lực tác dụng của 
môi trường lên phần tử càng lớn. Do vậy trong tập hợp các phần tử vật chất, các 
phần tử có khối lượng càng lớn bao nhiêu, càng bị đẩy về phía trung tâm bấy 
nhiêu. Kết quả là các phần tử vật chất tạo nên hình cầu với các phần tử có khối 
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lượng lớn hơn nằm về phía trung tâm, còn các phần tử có khối lượng nhỏ hơn nằm 
ở bên ngoài theo thứ tự từ lớn đến bé, tính từ trung tâm hình cầu.  
Theo các công thức (6-1), (6-3), lực tác dụng của môi trường spin bức xạ có hướng 
của nguyên tử lên dương tử nhỏ hơn lên âm tử, nên trong tập hợp các spin đối, âm 
tử bị đẩy về phía ngoài. Các dương tử phía trong và các âm tử phía ngoài là những 
tập hợp các spin có hướng tồn tại độc lập với các đặc tính của spin vô hướng, theo 
công thức (4-2), ta có: 

                                      p =

qk
k =1

n

∑
n

, e =

qk
k =1

n

∑
n

     

Trong đó p là spin dương tử (Proton), e là spin điện tử (Electron), vì được hình 
thành từ các cặp spin đối, nên số lượng dương tử và số lượng điện tử trong một 
nguyên tử phải luôn bằng nhau. 
  Dưới tác dụng của lực tĩnh điện được xác định theo công thức (6-5), (6-9) các 
điện tử phía ngoài, hoặc là rơi vào dương tử, cả hai bị hủy cặp để trở thành spin 
bức xạ vô hướng ( mpempe

==→=
+

2
), hoặc bị tương tác spin đẩy điện tử văng ra 

xa, hoặc là chuyển động trên các quĩ đạo hành tinh với spin Từ ω pln
sao cho, vận tốc 

tiếp tuyến spin Từ của điện tử cân bằng với vận tốc tiếp tuyến spin Từ của dương 
tử, được xác định như sau: 
                                       


ω pl1

=
p − e = q − (− q ) = 2 q  

                                       ω pl2
=

ω pl1

− 2 e = 2 q − (−2 q ) = 4 q  
                                       


ω pl3

=

ω pl2

− 4 e = 4 q − (−4 q ) = 8 q  
                                        ..... 
                                        


ω pln

= 2 ω pl (n−1)
 

 
 Khi các tương tác cân bằng, nguyên tử được hình thành và được coi như là điểm 
bức xạ spin có hướng với vận tốc tiếp tuyến spin Từ của điện tử lớp ngoài cùng 
hướng ra mọi phía giống như spin vô hướng. 
 
 
8-Lực tương tác hạt nhân 
 
Theo công thức (5-6), phẩn tử vật chất có khối lượng M phải chịu lực 


F = −

m.M .c  
từ môi trường spin khối lượng m  ép các phần tử của M về phía trung tâm phần tử, 
do đó các phần tử của M sẽ ép lên phần tử ở tâm lực ép tổng hợp:  
                                                


F = −

m.M .c  
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   Kí hiệu M là nguyên tử lượng của nguyên tử có bán kính r , lực 

Fhn  tác dụng lên 

hạt nhân có trị số: 

                            

Fhn = −

m.M .c→ Fhn = −
c
r
.M .c = −M c 2

r
                 (8-1) 

Theo công thức (8-1) thì môi trường spin bức xạ vô hướng m ép lên các phần tử 
của nguyên tử lực ép hạt nhân có trị số: 

                                           
2

.hn
cF M
r

=                                       (8 -2) 

9- Nhiệt độ, nhiệt lượng và các hiện tượng nhiệt 
 
Vì vận tốc truyền bức xạ ( c ) là lớn nhất trong vũ trụ, nên theo định luật quan hệ 
vận tốc, thì vận tốc tương đối lớn nhất giữa các phần tử vật chất (vận tốc tiếp tuyến 
của spin) chỉ có thể là max 2

cv = . Chuyển động tương đối giữa các phần tử vật chất 

là rất đa dạng và gián đoạn, nên spin bức xạ có hướng ( ωv ) do chúng phát ra cũng 
rất đa dạng và gián đoạn, ta gọi các bức xạ ωv này là bức xạ nhiệt. Khi vận tốc tiếp 
tuyến của spin nhiệt ωv đạt đến trị số maxv v= thì sẽ bức xạ ra bức xạ ánh sáng. Các 
bức xạ nhiệt trong một vật thể đều là spin có hướng, nên tương tác lẫn nhau để đạt 
đến trạng thái cân bằng, tức spin bức xạ nhiệt ωv  cùng có chung vận tốc tiếp tuyến.  
Kí hiệu vận tốc tiếp tuyến của spin bức xạ nhiệt của phần tử vật chất ở trạng thái 

cân bằng nhiệt là vt ,T là hệ số tỷ lệ T =

ωt
ωvmax

 , ta có định nghĩa về nhiệt độ và nhiệt 

lượng của một vật như sau: 
Nhiệt độ 
Nhiệt độ T của một phần tử vật chất là tỷ số giữa bức xạ nhiệt của phần tử đó với 
bức xạ ánh sáng.  

                                              T =

ωt
ωvmax

=

vt
rvmax
r

=
vt
vmax

=
2.vt
c

       (9-1) 

 Khi vt =
vmax →T =1, ánh sáng có nhiệt độ bằng một.  

Khi vt = 0→T = 0 , vật thể không có bức xạ, hay vật Đen có nhiệt độ bằng không. 
Theo công thức (9-1) thì, nhiệt độ của các phần tử vật chất và các vật thể trong vũ 
trụ phải nằm trong khoảng: 
                                                0 1T≤ ≤  
Nhiệt lượng 
Nhiệt lượng K của một phần tử vật chất là số lượng spin bức xạ nhiệt ωtn

( nnguyên 
dương) do phần tử vật chất đó phát ra. 
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                                           K =

ωtn

n=1

K

∑   ( ,n K nguyên dương)      (9-2)                       

Theo định nghĩa thì nhiệt lượng K gồm vô số spin bức xạ nhiệt ( ωt1
, ωt2

,.. ωtn
) khác 

nhau. Theo công thức (9-1), khi vật thể ở trạng thái cân bằng nhiệt,tuy khác nhau 
về trị số nhưng các bức xạ nhiệt ωtn

đều có chung vận tốc tiếp tuyến vt . Các nhiệt 
lượng có nhiệt độ khác nhau tương ứng với vận tốc tiếp tuyến vt khác nhau, khi 
tiếp xúc nhau, các vận tốc tiếp tuyến sẽ tương tác với nhau để tạo ra trạng thái cân 
bằng nhiệt với nhiệt độ T được xác định như sau: 
 Giã sử một hệ gồm 1 1 2 2, ,... n nK v K v K v tiếp xúc nhau, n nK v là động lượng, theo định 
luật bảo toàn động lượng, các vận tốc nv tương tác với nhau để tạo ra tv : 
 
                            1 1 2 2

1 2

...
...

n n
t

n

K v K v K vv
K K K
+ + +

=
+ + +

       

Theo (9-1), ta có: 

       
1 1 2 2

1

1 2

1

.. . ... .
2 2 2. .

...2 2

n

n nn n
n
n

n
n

n

c c c K TK T K T K T
c cT

K K K K

=

=

+ + +
= =

+ + +

∑

∑
         

                                        1

1

.
n

n n
n
n

n
n

K T
T

K

=

=

=
∑

∑
                             (9-3) 

Sự truyền nhiệt giữa các vật thể có nhiệt độ khác nhau, theo công thức (9-3). 
 
Mật độ bức xạ n của 1K tại một điểm cách nguồn một khoảng cách R: 
 
                   1 1 1 1

1 12 2 2

.. .
4 4 4 2
K K K T cn n v v
R R Rπ π π

= → = =                 (9-4) 

Theo công thức (9-4) và (9-1), thì nhiệt lượng K của các bức xạ nhiệt phụ thuộc 
vào khoảng cách so với nguồn nhiệt, còn nhiệt độT không thay đổi. Các quan niệm 
hiện nay của chúng ta về bức xạ nhiệt, nhiệt độ, nhiệt lượng là theo trực giác và rất 
bất cập. Cụ thể tia sáng từ mặt Trời đến với chúng ta, có cùng nhiệt độ với các tia 
khác ở mặt Trời, nhưng sức nóng  (nhiệt độ) mà chúng ta cảm nhận bằng trực giác, 
lại phụ thuộc vào khoảng cách từ chúng ta đến mặt Trời. 
 Giã sử tồn tại 2 2.K T cách 1 1.K T  một khoảng R, theo (9-3),(9-4), ta có: 
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1

1 2 22

1
22

. .
4

4

K T K T
RT K K
R

π

π

+
=

+
              (9-5) 

Sự truyền nhiệt bằng bức xạ nhiệt giữa các vật thể có nhiệt độ khác nhau, theo 
công thức (9-5). 
 
 
Chúng ta có kết luận: 
    
1-Không gian và Thời gian là hai khái niệm toán học của tư duy. 
2- Spin bức xạ là hình thức truyền tải và trao đổi động lượng trong không gian vật 
chất. 
3-Tại một thời điểm, nguồn và spin bức xạ là một thể thống nhất không thể tách 
rời. 
4-Khi nguồn phát sáng tắt, thì mọi ánh sáng mà nguồn đã phát đi trước đó cũng tắt 
đồng thời với nguồn. 
5-Chúng ta không thể nhận biết được nguồn sáng, trong trường hợp khi nguồn đã 
tắt mà ánh sáng từ nguồn(spin bức xạ) vẫn chưa đến được với chúng ta. 
6-Khi ánh sáng từ nguồn tới vật thể, thì cũng là lúc ánh sáng phản xạ từ vật thể đó 
đến nguồn, tức tia tới  và tia phản xạ luôn đồng thời.Vận tốc ánh sáng là giới nội, 
nhưng hình ảnh của nguồn đến với chúng ta là tức thời. 
7-Nhiệt độ bức xạ nhiệt và nhiệt độ nguồn phát bức xạ nhiệt luôn có cùng trị số và 
không phụ thuộc vào khoảng cách so với nguồn. 
8-Vật thể tồn tại, khi và chỉ khi tương tác giữa các  phần tử vật chất của vật thể 
cân bằng với tương tác spin không gian bức xạ lên các phần tử vật chất đó. 
9-Spin điện có giá trị xác định và là spin lớn nhất trong tập hợp các spin vật chất. 
10 - Spin bức xạ là nguyên nhân gây ra các tương tác thông qua khoảng cách và 
tính quán tính của các phần tử vật chất. Tính quán tính gây ra hiện tượng dao 
động khối lượng, dao động điện từ. 
 
 
 
 
 
 
 
 10. Sự hình thành, nguyên nhân tồn tại, cấu trúc và giới hạn của Vũ trụ. 
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Mọi lý thuyết dùng để nghiên cứu một đối tượng nào đó, đều phải chỉ ra cho được 
sự hình thành, nguyên nhân tồn tại, kích thước và giới hạn của đối tượng nghiên 
cứu, nếu không chỉ ra được, thì lý thuyết sẽ bị coi là thiếu cơ sở và mơ hồ. Cho tới 
nay, nền khoa học công nghệ của nhân loại, tuy đã phát triển rất cao và đạt được 
những thành tựu vang dội, nhưng vẫn chưa xác định nổi hình dáng và giới hạn 
v.v... của đối tượng Vũ trụ. Phải chăng, quan niệm của chúng ta về tự nhiên có vấn 
đề? do bởi không có một chút nghi ngờ nào về phương pháp tư duy và nền toán 
học hiện đại của nhân loại. Với khái niệm spin đã được đề cập ở các phần trên, 
chúng ta có  đủ cơ sở để xác định, sự hình thành, nguyên nhân tồn tại, kích thước, 
hình dáng và giới hạn của Vũ trụ như sau: 
Vật chất và không gian vật chất được hình thành từ những spin vô cùng bé, vũ trụ 
được hình thành từ vật chất và không gian vật chất theo vòng tuần hoàn bất định: 

Vật chất-Không gian bức xạ-Vật chất 
Vì sự hình thành của vũ trụ là vòng tuần hoàn, nên vũ trụ có thể bắt đầu, hoặc là từ 
không gian bức xạ, hoặc là từ vật chất, hoặc là cùng tồn tại song hành. Câu hỏi cái 
nào có trước cái nào có sau là vô nghĩa đối với vòng tuần hoàn bất định, để tiện 
trình bày, chúng ta sẽ bắt đầu từ  những gì đang tồn tại hiện nay trong Vũ trụ.  
Vì có giới hạn, nên có thể coi vũ trụ là một hệ cô lập, tức động lượng của vũ trụ 
được bảo toàn. Do chi phối của định luật bảo toàn động lượng, các spin của môi 
trường không gian bức xạ và không gian vật chất phải sắp xếp lần lượt, theo thứ tự 
vật chất, không gian bức xạ, không gian vật chất, từ trong ra ngoài cho đến tận 
cùng vũ trụ. Vì không có chuyển động tương đối giữa các spin không gian, nên 
toàn bộ vũ trụ là một thể thống nhất duy nhất tồn tại. Theo cách sắp xếp vừa nêu, 
thì môi trường không gian bức xạ do các phần tử vật chất trong vũ trụ bức xạ vào 
không gian vật chất luôn gắn liền với vật chất, nếu không có vật chất, thì vũ trụ chỉ 
tồn tại dưới dạng duy nhất, đó là không gian vật chất. Tận cùng của vũ trụ, nơi 
không có vật chất, chỉ có sự tồn tại của môi trường không gian vật chất tinh khiết. 
Sự đẵng hướng của không gian hình học, đã khiến cho hệ cô lập gồm vật chất, 
không gian bức xạ và không gian vật chất phải tồn tại dưới dạng hình cầu. Định 
luật bảo toàn động lượng chi phối toàn bộ vũ trụ, nên các phần tử vật chất cùng với 
môi trường không gian bức xạ tập trung tại những vùng lân cận trung tâm hình cầu 
với mật độ dày đặc, càng xa trung tâm, mật độ các phần tử vật chất càng giảm. 
Như vậy là: 
Vũ trụ có dạng hình cầu với mật độ vật chất giảm dần từ trung tâm cho đến mặt 
cầu, nơi chỉ có môi trường không gian vật chất tồn tại.  
Phía ngoài mặt cầu là “Chân không tuyệt đối”, không thể có thứ gì có thể thoát 
khỏi vũ trụ để bay vào chân không tuyệt đối được. Như chúng ta đã biết, nếu 
không có không gian vật chất, thì cũng không thể có không gian bức xạ, nên khi tia 
bức xạ chạm đến mặt cầu không gian vật chất, thì đó cũng là nơi cuối cùng của 
cuộc hành trình, các tia bức xạ không thể thoát khỏi mặt cầu để bay vào chân 
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không tuyệt đối được. Do có chuyển động quán tính, nên các vật thể có cơ may 
thoát khỏi mặt cầu để bay vào chân không tuyệt đối. Nhưng trước khi vượt qua mặt 
cầu, giới hạn tận cùng của vũ trụ, vật thể phải tồn tại trong môi trường không gian 
vật chất với spin lớn hơn spin không gian bức xạ rất nhiều, theo công thức (5-5) 
sức ép của môi trường sẽ phân hủy mọi spin vật chất thành spin không gian bức xạ, 
vật thể sẽ nổ tung, đó là “Big-Bang” thứ nhất, nếu vẫn tồn tại nổi sau “Big-Bang” 
và thoát khỏi mặt cầu để bay vào chân không tuyệt đối, thì. Các tương tác như hấp 
dẫn, điện từ, hạt nhân v.v...  chỉ xuất hiện khi vật thể tồn tại trong môi trường 
không gian bức xạ, khi vật thể tồn tại trong chân không tuyệt đối, các tương tác 
đều biến mất, vật thể sẽ nhanh chóng tan ra để trở thành những spin  như spin 
không gian vật chất, đó là “Big-Bang” thứ hai.  
 Không ai có thể hình dung nổi mức độ to lớn của Vũ trụ, nhưng chúng ta có thể 
hình dung Vũ trụ có cấu trúc như sau. Tại vùng trung tâm rộng cở vài nghìn triệu 
năm ánh sáng, nơi có các vật thể vật chất và không gian bức xạ của các vật thể này 
tồn tại. Đây là vùng hoạt động nhộn nhịp và náo nhiệt nhất trong vũ trụ, đến mức 
mà, không thể liệt kê nổi các quá trình và các hiện tượng xãy ra được. Nói chung, 
các vùng không gian bức xạ bão hòa  trong vùng này hầu như đều có spin bức xạ 
bằng spin khối lượng m! , trừ những vùng  đặc biệt do những hiện tượng dị thường. 
Môi trường không gian bức xạ m!  đã sinh ra và bảo vệ vạn vật cùng cõi sống, khỏi 
sức ép khủng khiếp của môi trường không gian vật chất.  Theo thời gian, dưới sự 
chi phối của lực hấp dẫn, các vật thể bị dồn lại với nhau để hình thành nên những 
khối vật chất khổng lồ. Theo công thức (8-2) vật thể càng to thì  sức ép của không 
gian bức xạ lên các phần tử ở trung tâm vật thể càng lớn, cùng với sự kết hợp của 
tính quán tính của khối lượng, vật thể có xu hướng ngày càng trôi dần về phía 
trung tâm vũ trụ, theo sự  sắp xếp và điều khiển của định luật bảo toàn động lượng. 
Do lực ép của môi trường lên vật thể tăng dần theo sự tăng trưởng khối lượng của 
vật thể theo thời gian, nên các spin vật chất của các phần tử ở trung tâm vật thể bị 
dồn nén. Sự hạn chế chuyển động tương đối giữa âm tử và dương tử phá vỡ cân 
bằng spin Từ, âm tử và dương tử  của các cặp spin đối tự hủy cặp để trở thành bức 
xạ nhiệt, bắt đầu từ trung tâm, cho tới khi vật thể trở thành ngôi Sao như mặt Trời 
và bức xạ spin nhiệt vào không gian bức xạ dưới dạng ánh sáng. Các chuyển động 
tương đối giữa các phần tử vật chất bị hạn chế cho tới khi spin khối lượng m  và 
spin môi trường bức xạ trong lòng vật thể ωv cân bằng với spin của không gian bức 
xạ, lúc này mọi spin vật chất của vật thể đều là spin bức xạ khối lượng m , theo 
công thức (5-3),(5-4). Sự cân bằng tương tác spin được thiết lập, vật thể trở thành 
vật Đen, vì ngoài spin Từ, vật Đen không còn phát ra bất cứ một spin bức xạ nào 
nữa, tức hấp thụ tuyệt đối. Vật Đen bắt đầu hấp phụ động lượng từ không gian bức 
xạ một cách tuyệt đối, các phần tử không gian bức xạ không có quán tính, nên khi 
chạm vào bề mặt của Vật Đen sẽ dính lại, tức ngưng tụ. Vật Đen phát triển to dần 
theo thời gian cho tới khi không còn spin Từ nữa, vật Đen trở thành vật Đen tuyệt 
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đối, lúc này môi trường không gian bức xạ trở thành một khối thống nhất duy nhất 
là vật Đen tuyệt đối trong môi trường không gian vật chất, sức ép của không gian 
vật chất phân hủy toàn bộ khối thống nhất như một điểm Đen tuyệt đối này thành 
spin không gian bức xạ, theo công thức (5-5), đó là “Big-Bang”, vậy là một chu kỳ 
của vòng tuần hoàn bất định vật chất-không gian bức xạ-vật chất đã được hoàn 
thành. Thời gian của quá trình phân hủy (vật chất-không gian bức xạ) cũng dài như 
quá trình ngưng tụ (Không gian bức xạ-Vật chất). Cứ thế, vũ trụ nói chung và sự 
tồn tại của các vật thể nói riêng, đều không ngừng sinh sôi, phát triển và diệt vong   
theo nguyên nhân tuần hoàn bất định, Chuyển động-tương tác-chuyển động.   
Với quan niệm như vậy, thì sự tồn tại hiện hữu của mọi vật, đồng nghĩa với  hai 
vòng tuần hoàn luân hồi bất định: Vật chất-Không gian bức xạ-Vật chất và Chuyển 
động-Tương tác-Chuyển động, sự tồn tại của vũ trụ cũng phải được hình thành từ  
hai vòng tuần hoàn đó. Tóm lại từ các chuyển động của các phần tử nhỏ bé nhất 
trong nguyên tử đến các chuyển động của các vật thể trong vũ trụ như các hành 
tinh, các sao, các thiên hà v.v... và cách thức hình thành nên chúng đều bị chi phối 
bởi định luật bảo toàn động lượng. Vũ trụ tự sinh, tự hủy và biến động không 
ngừng, chỉ có chuyển động tuần hoàn mới tạo ra sự tồn tại của thế giới vật chất hữu 
hạn trong thực tế hiện nay. Mọi quan niệm về không gian và thời gian, kích thước 
và giới hạn của các vật thể đều là các quan niệm toán học của tư duy, chỉ có giá trị 
để tính toán và so sánh chứ không có giá trị để giải thích bản chất sự vật.   
Mọi sự sống đang tồn tại trong vũ trụ, được các quá trình vô cùng ngặt nghèo và 
cực kỳ hy hữu của tự nhiên sáng tạo ra. Hết thế hệ này đến các thế hệ nối tiếp, mọi 
sinh linh phải nhọc nhằn trong đấu tranh để tồn tại và phát triển thành nền văn 
minh.  Không thể biết được rằng, liệu trong các chu kỳ tiếp theo của vòng tuần 
hoàn bất định, tự nhiên có còn sáng tạo ra các nền văn minh như chúng ta nữa 
không? Đang tồn tại hiện hữu trong cõi càn khôn, dứt khoát chúng ta không thể  
cam chịu sự diệt vong không thể tránh khỏi trong tương lai, cho dù chúng ta chỉ là 
giọt nước trong đại dương Vũ trụ bao la, đầy bí hiểm với những hiện tượng dị 
thường vượt quá tầm tư duy của chúng ta. Nhưng sứ mệnh của cõi sống là cải tạo 
thế giới tự nhiên, một khi vũ trụ có cõi sống thì mọi tồn tại  và các quá trình phải 
được thay đổi để phục vụ cho sự sinh tồn. Cho dù có vĩ đại và bao la đến dường 
nào đi chăng nữa, thì vũ trụ vẫn phải tuân theo các qui luật tự nhiên, còn chúng ta 
thì không, vì chúng ta có tư duy. Tuy quá nhỏ nhoi và vô cùng mỏng manh, nhưng 
tư duy giúp chúng ta lợi dụng các qui luật tự nhiên cho khát vọng trường tồn. Làm 
sao chúng ta có thể chịu đựng nổi với ý nghĩ rằng, sự sống chỉ tồn tại một lần duy 
nhất, vĩnh viển không có lần thứ hai trong cõi càn khôn. Chúng ta phải xây dựng 
và cải tạo lại vũ trụ như những gì chúng ta đã và đang làm với môi trường và thiên 
nhiên trên trái Đất, để vũ trụ mãi mãi tồn tại như hiện nay, quyết không để vòng 
tuần hoàn bất định nghiệt ngã kia cuốn trôi cùng nó.  Để trở nên bất diệt, chúng ta 
phải tìm cho ra biện pháp chặn đứng vòng tuần hoàn bất định, với tình trạng hiện 
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thời và trong những thiên niên kỷ kế tiếp của vũ trụ, chỉ có một sự lựa chọn duy 
nhất là ngăn chặn quá trình hình thành các điểm ngưng tụ. Để thực hiện được điều 
này, chúng ta phải duy trì sự hoạt động của các ngôi sao trong Vũ trụ nói chung và 
mặt Trời của trái Đất nói riêng, đồng thời từng bước phá hủy các điểm ngưng tụ 
đang trong quá trình hình thành, tồn tại dưới dạng các hố Đen và đang trôi dần về 
phía các vùng không gian, lân cận trung tâm Vũ trụ. Khi các điểm ngưng tụ bị phá 
hủy, cũng giống như các mầm kết tinh các hạt mưa bị phá hủy, hơi nước không thể 
kết tinh thành giọt nước, tương tự không gian bức xạ không thể ngưng tụ thành 
không gian bão hòa. Tâm trái Đất đang dần nóng lên, đó là quá trình ngưng tụ theo 
công thức (8-2), chẵng bao lâu nữa, trái Đất rồi cũng sẽ biến thành mặt Trời. 
Nhiệm vụ của chúng ta là không cho trái Đất to thêm nữa, để quá trình ngưng tụ 
không thể tiến triển thêm. Không gian bức xạ mãi mãi sẽ là không gian bức xạ, để 
bảo vệ cho chúng ta và cho toàn vũ trụ, hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức về các 
qui luật tự nhiên cho khát vọng trường tồn của chúng ta.    

  
 


