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MỞ ĐẦU  

 

Trong những năm gần đây với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật 

thì sự hiểu  biết của chúng ta về Vũ trụ ngày càng sâu sắc và hoàn thiện. Chẳng 

những Trái đất, hệ Mặt trời và dải Ngân hà của chúng ta được nghiên cứu rất kỹ 

mà các thiên hà xa xôi đang  chuyển động với vận tốc rất lớn cũng được quan sát 

tỷ mỉ bằng các kính  thiên văn hiện đại. Một điều đáng ngạc nhiên là phần lớn 

các thiên hà đó đang gia tăng vận tốc của mình (mặc dù một số trong đó có vận 

tốc gần bằng vận tốc ánh sáng). Điều này được phát hiện vào cuối những năm 

90 của thế kỷ trước bởi một số các nhà thiên văn khi quan sát vụ nổ của các siêu 

sao loại IA. Điều này lý giải rằng Vũ trụ của chúng ta đang tăng tốc sự giãn nở. 

Vậy lực nào đã gây ra sự giãn nở gia tốc đó. Rõ ràng đây không phải là lực hấp 

dẫn (được phát hiện bởi I.Newton qua định luật vạn vật hấp dẫn), bởi lực hấp 

dẫn chỉ tác động làm cho vật chất hút lại gần nhau. Bài viết này giải thích sự 

giãn nở gia tốc đó bằng việc đưa ra một lực mới trong trường hấp dẫn. Để làm 

được điều đó  thì ý tưởng cơ bản là coi Vũ trụ của chúng ta có cấu trúc fractal-

matrioska. Chính cấu trúc này cho phép chúng ra nghiên cứu tương đối tốt các 

loại lực trong trường hấp dẫn tác động trong Vũ trụ. Cụ thể hơn do tính đối xứng 

rất cao của cấu trúc này mà ta có thể đưa việc nghiên cứu trở về tương tự như 

trong trường điện từ. Ở đây ta cũng có hiện tượng cảm ứng điện từ đã được xét 

tỷ mỉ bởi hệ phương trình Maxwell. Sự tương tự này cho phép chúng ta nghiên 

cứu sự vận động và tiến hóa của Vũ trụ. Những quy luật này còn có thể áp dụng 

để giải thích nhiều hiện tượng xảy ra trên Trái đất.  

 

Phần I: CẤU TRÚC CÙA VŨ TRỤ 

 

1. Cấu trúc fractal - matrioska của Vũ trụ  

Hàng ngày chúng ta nhìn lên bầu trời thấy Mặt trời sáng chói chang chiếu 

sáng khắp nơi. Ban đêm trên trời có hàng ngàn ngôi sao chi chít tạo nên dải 

Ngân hà như dòng sông bạc. Những đêm trăng tròn ánh sang lung linh êm dịu 
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của chị Hằng làm say đắm bao tâm hồn thi sỹ. Đến khi đi học ta biết thêm Trái 

đất của chúng ta chỉ là một trong tám hành tinh quay xung quanh Mặt trời còn 

Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của Trái đất. Đó cũng là kiến thức chung của tất cả 

mọi người. Song khoa học tiến lên không ngừng, nhất là trong thế kỷ 20 bằng 

các kính thiên văn hiện đại và các công nghệ tiên tiến khác, sự hiểu biết của 

chúng ta về Vũ trụ đã có bước tiên vượt bậc. Cụ thể Vũ trụ bao gồm hàng chục 

tỷ thiên hà (mà thiên hà của chúng ta chỉ  là một trong số đó). Kích thước của 

Vũ  trụ cũng vô cùng to lớn, các thiên hà ở xa nhất mà ta có thể nhận biết ở 

khoảng cách 15 tỷ  năm ánh sáng (đó là thời gian để ánh sáng từ thiên hà đó đến 

chúng ta). Mà ta biết rằng vận tốc ánh sáng trung bình là 300000 km/giây. Tuy 

Vũ trụ là vô cùng rộng lớn và các khối vật chất trong Vũ trụ là vô cùng nhiều và 

chuyển động không ngừng song Vũ trụ cũng có cấu trúc riêng theo qui luật nhất 

định do là cấu trúc fractal - matrioska.  

Vậy thế nào là Vũ trụ có cấu trúc fractal? Các sao co cụm lại với nhau trong các 

thiên hà nhờ lực hút hấp dẫn. Tuy nhiên các thiên hà không định vị một cách 

ngẫu nhiên trong không gian mà sắp xếp theo một cấu trúc. Các nhà thiên văn 

tại trung tâm nghiên cứu IBM và đại học Yale đã chỉ ra rằng cấu trúc của các 

thiên hà giống như một fractal –một hình sắp xếp phức tạp nhưng ngay ngắn trật 

tự và đối xứng, thể hiện tính phi ngẫu nhiên, nếu nhìn nó từ một điểm ở một vị 

trí thuận lợi. Giữa các cụm thiên hà là những phần không gian trống rỗng với 

kích thước cỡ hàng triệu năm ánh sáng. Còn matrioska là tên một loại búp bê 

kiểu Nga mà con nọ lồng vào trong con kia liên tiếp như vậy. Vũ trụ có cấu trúc 

matrioska nghĩa là Vũ trụ có cấu trúc theo từng tầng từ to đến nhỏ lồng ghép liên 

tiếp vào nhau. Mỗi tầng là một tập hợp có một hoặc nhiều phần tử. Mỗi phần tử 

tạo bởi một khối vật chất ở tâm và các vệ tinh chuyển động xung quanh.Mỗi vệ 

tinh của phần tử tầng trên lại là một phần tử tầng dưới. Cụ thể ở tầng cao nhất có 

duy nhất một phần tử đó là Vũ trụ của chúng ta. Vũ trụ có một khối vật chất ở 

tâm (giả thuyết này sẽ xem ở phần IV bình luận) và các vệ tinh đó là hàng tỷ các 

thiên hà. Tầng thứ hai là tập hợp tạo bởi các phần tử là các thiên hà mà giải 

Ngân hà của chúng ta là một phần tử trong số đó.Mỗi thiên hà có một khối vật 
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chất ở tâm thường là hốc đen và các vệ tinh đó là hàng tỷ các ngôi sao chuyển 

động xung quanh. Tâm của Ngân hà chúng ta nằm ở chòm sao cung thủ là hốc 

đen cực lớn.Mặt trời là ngôi sao nằm cách tâm khoảng 1/3 bán kính Ngân hà 

quay quanh tâm với vận tốc 250 km/s với chu kỳ một vòng quay khoảng 200 

triệu năm. Tầng thứ 3 là tập hợp các ngôi sao, cụ thể hệ Mặt trời là một tập hợp 

như vậy. Ở đây Mặt trời là khối cầu ở tâm chứa hầu hết khối lượng của cả hệ 

.Các vệ tinh chính là 8 hành tinh mà Trái đất của là hành tinh của các sao. Trái 

đất của chúng ta là một phần tử của tập hợp này và duy nhất có một vệ tinh đó là 

Mặt trăng. 

         Trên đây là bức tranh khái quát về cấu trúc fractal- matrioska của Vũ trụ ta 

sẽ nghiên cứu chi tiết hơn trong một số trường hợp cụ thể.Trước hết đó là hệ 

Mặt trời. Mặt trời là khối khí hình cầu đường kính 1,4 triệu km có khối lượng 2. 

10
27

 tấn chiếm 99% khối lương của toàn   hệ  Mặt  trời   .Mặt  trời   xoay   xung   

quanh   trục   vói   chu   kỳ  quay  khoảng   30   ngày   một vòng. Hệ Mặt trời  có 

8 hành tinh chuyển động quanh Mặt trời  trên các hình elip nhận Mặt trời làm  

tiêu  điểm.Sự  chuyển  động   của  các  hành  tinh  tuân  theo  định   luật   Kepler   

(phát hiện  năm1609). Để giải thích chođịnh luật này nhà bác học thiên tài người 

Anh đã đưa ra định hấp dẫn (vào năm1665, tương truyền rằng khi ông đang ngồi 

trong vườn cây nhà mình có một quả táo rơi vào đầu và nghĩ ra định luật này) 

được phát biểu như sau : hai vât có khối lượng m1, m2  sẽ hút nhau bằng lực F có 

độ lớn:  

 

F = G 2

21
.

r

mm
 

 

trong đó r là khoảng cách giữa hai vật còn G là hằng số hấp dẫn, G=6,67.× 10
−11 

 

 

        Do hằng số  hấp dẫn G rất nhỏ  nên nói chung chúng ta không nhận biết 

được tác dụng của lực hấp dẫn đối với các vật  ở xung quanh. Do khoảng cách 

giữa các hành tinh trong hệ Mặt trời  khá xa nhau nên nhìn chung sự chuyển 
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động của các hành tinh hoàn toàn bị chi phối bởi lực hấp dẫn của Mặt trời . Định 

luật vạn vật hấp dẫn được áp dụng rất tốt cho hệ Mặt trời: dùng để phát hiện Hải 

vương tinh (năm 1946) và được E.Halley tính chu kỳ và sự tiên đoán trở lại 

(năm1758) cho sao chổi được mang tên ông.  

        Tiếp thao ta nghiên cứu cấu trúc của Vũ trụ qua các thiên hà.Hiện nay 

người ta ước tính Vũ trụ có hàng chục tỷ các thiên hà và mỗi thiên hà chứa hàng 

chục tỷ ngôi sao. Ta hãy xem sự phân bố các sao trong từng thiên hà và sự phân 

bố các thiên hà trong Vũ trụ theo qui luật thông thường nào? Ở đây ta chỉ xét các 

tính chất phổ quát trong phạm vi lớn của Vũ trụ,thay vì các tính chất cục bộ địa 

phương .Cụ thể trong dải Ngân hà của chúng ta ,đó là thiên hà hình xoắn 

ốc.Theo sự phân loại của nhà thiên văn người Mỹ  Hubble thì thiên hà được 

phân chia làm 4 loại chính dựa theo hình dạng của chúng: hình cầu, hình ê-líp 

hình xoắn ốc và vô định hình (trong đó thiên hà hình xoắn ốc chiếm khoảng 60 

%). Ngân hà của chúng ta là một thiên hà tương đối lớn có tới 100 tỷ ngôi sao 

nằm trong một cái  đĩa khổng lồ có đường kính khoảng 100 ngàn năm ánh sáng 

và bề dày cỡ 1500 năm ánh  sáng. Mặt trời của chúng ta ở mặt phẳng quỹ đạo và 

tương đối ở ngoài rìa của Ngân hà có mật độ sao dày đặc trong một hình cầu có 

bán kính vài năm ánh sáng .Vùng quanh nhân,đĩa của Ngân hà   phồng   lên   tạo 

thành  bầu  có  bán  kính  vài  ngàn  năm  ánh  sáng  chứa   chủ yếu   các   sao 

tương đối già (nhóm sao hình cầu”). Đĩa của Ngân hà tạo bởi tay xoắn chứa 

nhiều sao trẻ rất nóng (nhóm sao “hình cầu”. Đĩa của Ngân hà tạo bởi nhiều tay 

xoắn chứa nhiều sao trẻ rất nóng (Mặt trời  nằm giữa nhánh xoắn Cung thủ). Ở 

đĩa Ngân hà mật độ các sao tương đối nhỏ, càng ra xa càng giảm sao gần nhất 

Mặt trời  là Cận tinh cùng cách khoảng 4 năm ánh  sáng. Nếu ta biết ánh sáng đi 

từ Mặt trời  đến Trái đất chỉ mất 8 phút và khoảng cách từ Mặt trời đến trái đất 

gấp 100 lần đường kính Mặt trời  thì ta thấy các sao ở vùng ngoại vi của Ngân 

hà cách xa nhau đến mức như là biệt lập. Điều này dẫn đến việc sự chuyển động 

của các sao ở xa chỉ phụ thuộc vào lực hấp dẫn của khối lượng vật chất ở trung 

tâm (hoặc lấy trung bình  ở tâm) do lực hấp dẫn tỉ  lệ  nghịch với bình phương 

khoảng cách. Ở đây khái  niệm có tính chất phổ quát trong phạm vi lớn nghĩa là 
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ta xét các chuyển động của các sao ở xa tâm và nhân của Ngân hà.  

        Còn sự phân bố các thiên hà trong Vũ trụ có khác hơn sự phân bố của các 

sao trong Thiên hà. Khoảng cách trung bình giữa các thiên hà chỉ lớn hơn vài lần 

so với kích thước của 1 Thiên hà. Song ta biết rằng ở các sao ở ngoại vi của 

thiên hà rất thưa thớt do vậy nếu tính trung bình thì phần có khối lượng tập trung 

của Thiên hà nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nó…Do vậy khi xét về lực 

hấp dẫn tác dụng lẫn nhau thì ta cũng có thể nói các thiên hà ở cách xa nhau so 

với kích thước của chúng. Điều này nói lên rằng chuyển động của các thiên hà 

cũng như các sao nói chung chỉ phụ thuộc phần lớn vào lực hấp dẫn tạo bởi các 

khối vật chất nằm ở tâm chứ không phụ thuộc vào các khối vật chất ở bên cạnh.  

 

Điều này giống như chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt trời  chủ yếu 

phụ thuộc vào Mặt trời  mà ít phụ thuộc vào các hành tinh khác.  

        2. Sự giãn nở gia tốc của Vũ trụ.  

        Thế kỉ 20 đã chứng kiến nhiều thành tựu trong ngành thiên văn học. Sử 

dụng kính viễn vọng lớn nhất thế giới thời đó tại Đài thiên văn Wilson ở bang 

California nhà thiên văn  học người Mĩ E.Hubble năm 1923 đã phát hiện ra tinh 

vân Andromeda chính là 1 Thiên hà đầu tiên khác ngoài dải Ngân hà. Tiếp theo 

ông còn phát hiện thêm nhiều Thiên hà khác nữa và đưa ra định luật Hubble: nói 

chung các thiên hà đang chạy ra khỏi chúng ta với tốc độ tỉ lệ với khoảng cách 

từ chúng đến chúng ta. Giải thích cho định luật Hubble là Vũ trụ đang giãn nở. 

Năm 1988 E.Hu tại đại học Hawai khi sử dụng kính viễn vọng có đường kính 

10m mang tên Kecle đã nhìn thấy thiên hà xa nhất cách ta khoảng 10 tỉ năm ánh 

sáng (Vũ trụ khoảng 14 tỉ năm tuổi). Thiên hà này đang rời xa khỏi chúng ta với 

tốc độ bằng 95% tốc độ ánh sáng. Các thiên hà ở cách chúng ta 7 tỉ năm ánh 

sáng rời như rời xa chúng ta với tốc độ  bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Còn các 

thiên hà gần chúng ta hơn có tốc độ  rời xa chúng ta gần hơn. Ta biết rằng lực 

hấp dẫn làm cho các thiên hà co cụm lại. Vậy nguồn năng lượng khổng lồ nào 

đẩy các thiên hà chuyển động ra xa đó chính là câu hỏi về nguồn “năng lượng 

tối ’’ bí mật của Vũ trụ. Năm 1998 một điều đáng ngạc nhiên hơn được phát 
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hiện ra bởi Saul Permutter tại Viện nghiên cứu Lawrence Berkeley sau khi quan 

sát vụ nổ của các siêu tân tinh loại Ia: Vũ trụ đang tăng tốc sự giãn nở. Vậy phải 

có một lực bí mật nào đó chống lại lực hấp dẫn và đẩy cho không gian ra ngoài 

làm cho Vũ trụ giãn nở gia tốc. Một siêu tân tinh loại Ia là vụ nổ xảy ra sau khi 

một sao lùn trắng – xác chết của một ngôi sao hút vật chất từ các sao kế cận để 

làm tăng khối lượng đột ngột sẽ xảy ra vụ nổ vô cùng lớn được gọi là (ngọn nến 

tiêu chuẩn trong Vũ trụ).  

         3. Phương trình trường của Einstein  

         Năm 1916 Albe Einstein đưa ra phương trình nổi tiếng mang tên ông để 

mô tả không gian có chứa vật chất. Hình học của không thời gian là hình học 

Riemann thay cho hình học phẳng Ơclit của cơ học Newton. Sự phân bố vật chất 

làm cho không gian bị uốn cong như ta đặt viên bi sắt lên tấm đệm mút làm cho 

Mặtmút bị lõm xuống đây thực sự là một cuộc cách mạng của nhận thức đối với 

thế giới tự nhiên. Phương trình trường của Einstein có dạng:  

 

Rij ijgR.
2

1
= -8 ijGT  

trong đó Rij  là tensor Ricci xác định độ cong của không thời gian, R là vết của 

Tensor R,gij  là tensor khoảng cách còn Tij là tensor năng xung lượng mô tả sự 

phân bố vật chất.  

 

Việc kiểm tra tính đúng đắn và giải phương trình trên là vô cùng khó khăn vì 

tính phi tuyến và có quá nhiều ẩn (10 ẩn gij ) tuy vậy ngay từ khi mới ra đời 

phương trình này đã vượt qua 2 cuộc thử thách khắc nghiệt là sự cong của tia 

sáng khi đi sát mép Mặt trời  và điểm cận nhật (gần Mặt trời ) của Sao Thuỷ. 

Trường hợp thứ nhất, theo tính toán của Einstein vào năm 1915 thì độ cong của 

ánh sáng bằng 1,75 giây ngày 29/5/1919 trên đảo Principe ở Tây Phi có nhật 

thực toàn phần, nhà thiên văn học người Anh A.Eddington đã chụp các tấm ảnh 

cho thấy ánh sáng bị uốn cong trung bình 1,6 giây (cộng hoặc trừ sai số 0,3 giây) 

kết quả này rất phù hợp với dự đoán của lí thuyết tương đối tổng quát của 
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Einstein (với độ xê dịch 1,75 giây)  

         Trường hợp thứ 2, quỹ đạo của Sao Thuỷ không cố định như các hành tinh 

khác mà  lại quay làm cho cận điểm của quỹ đạo tiến lên 574 giây trong 1 thế kỉ. 

Vật lí cổ điển chứng minh rằng tác động của hành tinh khác làm cho cận điểm di 

chuyển 532 giây (thiếu 42 giây).  

         Năm 1916, Einstein khẳng định rằng sự thiếu hụt trên là do sự biến dạng 

của Vũ trụ quanh Mặt trời  và ông dùng lí thuyết tương đối tổng quát để tính độ 

di chuyển của cận điểm là 577 giây (thừa 3 giây). Có người cho rằng sự không 

chính xác này là do Mặt trời  không phải là khối hoàn toàn hình cầu mà hơi dẹt ở 

2 cực và phình ra ở xích đạo vượt qua 2 cuộc thử thách này thuyết tương đối 

tổng quát đã thành công rực rỡ và đưa A.Einstein thành một trong những nhà 

khoa học kiệt xuất của nhân loại.  

Khi đưa phương trình của mình ra nghiên cứu Vũ trụ thì Einstein nhận thấy do 

vật chất biến đổi khắp nơi trong không gian do vậy các tính chất của các tensor 

khoảng cách phải cực kì phức tạp. Do vậy ông đưa ra lập luận chỉ quan tâm tới 

cấu trúc trong phạm vi lớn của Vũ trụ thay vì những tính chất cục bộ như độ 

cong đáng kể của không gian xung quanh các vật thể có khối lượng. Einstein đã 

nêu lên  khái niệm của mật độ trung bình của vật chất trong Vũ trụ   và ở đây ta 

đã coi như vật chất phân bố thuần nhất khắp nơi trên không gian. Đồng thời với 

việc giả thiết Vũ trụ là đồng nhất đẳng hướng và có độ cong không đổi thì ta có 

thể đưa phương trình trường của Einstein ở dạng Tensor về phương trình vi phân 

thường (vô hướng và không có Tensor):  

 

(R'/R)
2
 + k/R

2
 = (8 ).3/G  

 

trong đó ρ là mật độ khối lượng của Vũ trụ. Ở đây R là nhân tố xác định tầm vóc 

quy mô kích thước của Vũ trụ và R’ là đạo hàm của nó xác định tốc độ thay đổi 

kích thước của Vũ trụ. Do đó phương trình trên là một dạng đơn giản hoá của 

phương trình trường tổng quát của Einstein đối với trường hợp của một “Vũ trụ 
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đơn giản” –  1 Vũ trụ được xem là như  nhau ở mọi nơi và theo mọi hướng – là 1 

phương trình vi phân của kích thước R của Vũ trụ.  

Mô hình này được dựa trên giả thiết Vũ trụ bị chi phối bởi khối lượng, 

nghĩa là, 1 Vũ trụ trong đó khối lượng thay vì những dạng khác của năng lượng, 

tạo nên những lực chi phối. Đấy là cho phép chúng ta thay thế Tensor động 

lượng tổng quát của Einstein bằng đại lượng vô hướng xác định khối lượng. 

Trong phương trình ở trên khi k  lấy lần lượt các giá trị bằng 0,+1,-1 thì mật độ 

khối lượng Vũ trụ ρ sẽ có các giá trị tương  ứng bằng, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ 

hơn (R'/R)
2
 / (8 ).3/G . Đại lượng này là mật độ tới hạn của Vũ trụ nó đóng vai 

trò chủ yếu trong các mô hình Vũ trụ học. Trước hết đại lượng R, nhân tố xác 

định quy mô của Vũ trụ, sẽ xác định bán kính cong của Vũ trụ nếu Vũ trụ đóng 

và do đó có một độ cong .Đại lượng R’/R  tỷ lệ giữa đạo hàm của đại lượng xác 

định kích thước với chính đại lượng ấy, bằng hằng số Hubble, chính là đại lượng 

xác định tốc độ giãn nở của Vũ trụ (nghĩa là tốc độ giãn nở được đo theo 1 tỷ lệ 

đối với kích thước của Vũ trụ) người ta kí hiệu  là tỷ lệ giữa mật độ thực tế ρ 

và mật độ tới hạn tỉ lệ này có vai trò quan trọng trong việc xác định dạng hình 

học của Vũ  trụ. Khi bằng 1 mật độ thực tế bằng mật độ tới hạn, Vũ trụ phẳng 

– nó sẽ giãn nở mãi mãi, nhưng tốc độ giãn nở chậm dần đều. Khi  lớn hơn 1 

mật độ khối lượng Vũ trụ lớn hơn mật độ tới hạn – Vũ trụ sẽ giãn nở chậm dần 

và bắt đầu co lại để cuối cùng trở thành 1 “Big Crunch – vụ co lớn”. Trong 

trường hợp < 1 mật độ khối lượng Vũ trụ nhỏ hơn mật độ tới hạn – Vũ trụ sẽ 

tiếp tục giãn nở mãi và hình học của Vũ trụ là Hyperbolic. Đó là ba kịch bản có 

thể xảy ra khi Vũ trụ bị chi phối bởi khối lượng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu 

còn có 1 yếu tố nào khác nữa trong Vũ trụ ảnh hưởng đến sự giãn nở, đến hình 

học và số phận của  

         Nếu 1 dạng “năng lượng kì quặc” nào đó có mặt khắp nơi trong không 

gian, một cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy được hoặc cảm thấy, nhưng nó 

tác động lên chính cái không – thời gian đó, làm cho nó giãn nở nhanh hơn, thì 

khi đó vật chất và lực hấp dẫn sinh ra bởi vật chất đó không còn là những tác 

động duy nhất nữa. Ở đây, có thể còn có 1 cái gì đó nữa cũng hiện diện. Trong 



 10 

khi giả định này có thể xảy ra, các nhà khoa học ngả về ý định thay đổi định 

nghĩa của  cho nó có 1 ý nghĩa phóng khoáng hơn nhằm tính đến những yếu tố 

chưa được biết. Người ta chia đại lượng  thành nhiều phần: 1 phần là do vật chất 

thông thường gây ra và một phần khác gắn với 1 dạng năng lượng nào chưa biết 

đến. Khi đó  thông số xác định hình học của Vũ trụ sẽ có dạng:  

M
 

Trong khi   xác định hình học của Vũ trụ, thì số phận của Vũ trụ được xác 

định chủ yếu bởi “năng lượng kì quặc” Ω , năng lượng này có khả năng vô 

cùng lớn đến nỗi nó có thể đẩy Vũ trụ giãn nở mãi mãi, hầu như bất chấp giá trị 

gì của số hạng 
M

ra sao.  

        Khả năng xác định của dạng hình học lẫn số phận của Vũ trụ chính là động 

cơ thiết lập   dự án  Vũ  trụ học   về siêu   tân  tinh (Supernova   cosmology  

project)  năm  1988  bởi   Sau Perlmutter và các cộng sự của ông. Những nhà 

khoa học này muốn sử dụng các quan sát thiên văn để cố gắng ước lượng giá trị 

của các thông số omega. Họ sẽ hoàn tất nhiệm vụ này bằng cách nghiên cứu sự 

cong của ánh sáng “các ngọn nến tiêu chuẩn của họ - các siêu tân tinh loại Ia. 

Nhưng kết quả mà nhóm các nhà thiên văn tài tình này thu được đã vượt quá xa 

dự kiến của mọi người. Sau khi thu thập các số liệu quan sát và tiến hành tính 

toán trong vài năm trời, nhóm nghiên cứu đã nhìn thấy rõ ràng có 1 lực chưa biết 

nào đó,  với 1 độ lớn trước đây chưa từng quan sát được hoặc chưa từng nghĩ 

đến, đóng 1 vai trò rõ  rệt trong Vũ trụ. Giá trị của  nhỏ hơn ta tưởng rất nhiều. 

Các ngôi sao này bùng nổ vào khoảng giữa thời gian kể từ khi Vũ trụ ra đời đến 

nay đang kể lại cho chúng ta 1 câu chuyện dị thường : Không có đủ khối lượng 

trong Vũ trụ để bảo vệ cho bất kì lí thuyết nào dựa trên khối lượng và nhất thiết 

phải có 1 lực nào đó không nhìn thấy đẩy mọi thứ tách ra xa nhau ngày càng 

nhanh hơn. Số hạng tương ứng với nó là Ω có một ý nghĩa không thể lường hết.  
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Phần II : HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG HẤP DẪN 

 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ  

 

Lý thuyết trường điện từ là lý thuyết nghiên cứu sự chuyển động của các hạt 

điện tích trong trường điện từ. Lý thuyết này được mô tả đầy đủ trong hệ 

phương trình Maxxoel nổi tiếng mang tên nhà vật lý người Anh Jame Maxxoel . 

Đặc điểm nổi bật của lý thuyết này chính là hiện tượng cảm ứng điện từ cho ta 

biết sự quan hệ tương hỗ giữa điện trường và từ trường. Sau đây ta sẽ điểm qua 

một số nét cơ bản trong trường điện từ:  

       a/ Sự chuyển động của điện tích trong trường điện từ.  

         Một   hạt  mang  điện   tích   e   chuyển  động   với   vận   tốc  v trong  điện  

trường E  và   từ trường  B chịu lực tác dụng:  

 

BvEeF ( ) 

 

Trong đó Bv( )  là tích có hướng của 2 vec tơ v  và B . Ta cũng có thể viết lại 

công thức trên:  

 

21
FFF  

 

Với :   1F  = e. E    là lực điện còn  

         F2  = e Bv( ) được gọi là lực từ (hay lực Lorentz), khi e là điện tích dương 

thì chiều của lực này được xác định bằng quy tắc bàn tay phải cho các tích 

vectơ. Còn khi e là điện tích âm thì chiều của lực này lấy hướng ngược lại.  

        Sau đây ta sẽ xét một một số trường hợp cho chuyển động của điện tích 

trong từ trường.  

        -  Chuyển động trên của hạt điện tích q, khối lượng m với vận tốc v nằm 
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trên Mặt phẳng vuông góc với từ trường đều B. Lực từ F = q (v ×B) liên tục làm 

lệch đường bay và buộc hạt chạy trên một quỹ đạo tròn có bán kính r. Theo định 

luật Newtơn 2 áp dụng cho trường hợp tròn đều ta có công thức:  

 

qvB = 
r

mv
2

 

        Suy ra bán kính quỹ đạo:            

r = 
qB

mv
 

        Chu kỳ T (tức là thời gian để thực hiện 1 vòng quay) sẽ là:  

 

T = 
qB

m

v

22
 

 

Tần số: 

m

qB

T
f

2

1
 

 

Tần số góc: 

m

qB
f2  

        Ta thấy T, f  và ω không phụ thuộc vào tốc độ của hạt. Hạt nhanh chạy trên 

đường tròn lớn, hạt chậm chạy trên đường tròn nhỏ.  

        -  Nếu   vận   tốc   của   hạt   có   1   thành   phần   song   song   với   từ 

trường  (đều)  thì  hạt   sẽ chuyển động quanh hướng này theo 1 đường xoắn ốc. 

Thành phần song song quyết định bước của đường xoắn ốc, tức là khoảng cách 

giữa hai vòng kế cận (được gọi là bước ốc p).  

 

Thành phần vuông góc với từ trường sẽ tạo nên quỹ đạo tròn.  

        -  Nếu hạt chuyển động xoắn ốc trong từ trường không đều thì tại nơi có từ 

trường mạnh hạt sẽ chuyển động trên quỹ đạo nhỏ hơn. Nếu ở cả 2 đầu có từ 

trường mạnh thì ta nói hạt  bị bẫy trong một chai từ. Ta thấy electron và proton 
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cũng bị từ trường của Trái đất bằng như thế, tạo nên vành đai bức xạ Van Allen 

ở trên tầng cao của khí quyển giữa địa cực từ Bắc và Nam. Các hạt cứ chạy đi, 

chạy lại giữa 2 đầu cực "chai từ" trong vòng vài giây. Tại các cực chúng va 

chạm với các phân tử khí và phát sáng tạo nên các vòng cực quang. Do các 

đường sức từ hội tụ, tại các cực nên quỹ đạo của các electron sinh ra cực quang 

cũng  ngày càng tụ lại trên chuyển động xoắn ốc xung quanh các đường sức từ 

đó.  

       b/ Các máy gia tốc ciclôtrôn và Xanhcrôtrôn.  

        -  Máy ciclôtrôn được cấu tạo bởi 2 hộp rỗng hình chữ D như nửa đường 

tròn làm bằng  đồng   lá   hở  ở  phía   cạnh   thẳng,  người   ta gọi   nó   là   "cực   

D".   Hai  cực  D  đặt trong   từ trường B và có hiệu điện thế xoay chiều ở khe 

giữa 2 cực đó. Hạt proton được phóng ra ở tâm xiclôtrên bị tác động của từ 

trường B nên chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính r thay đổi theo tốc độ 

cho bởi công thức:  

 

r = 
qB

mv
 

        Khi proton đi vào khe giữa của cực D thì nó được gia tốc làm cho động 

năng của nó tăng lên tới eV và do đó nó chuyển động trên quỹ đạo xoắn ốc có 

bán kính lớn lớn đến khe của cực D. Cực này hiệu điện thế gia tốc đổi dấu làm 

cho nó lại được gia tốc lần nữa. Cứ như vậy, quá trình đó tiếp diễn làm cho 

proton chuyển động tròn đồng bộ với thể dao động trên các cực D, cho tới khi 

quỹ đạo xoắn ốc của proton chạm vào thành của cực D. Điểm mấu chốt trong 

nguyên tắc làm việc của xiclôtrôn là tần số quay tròn f của proton phải bằng 

đúng tần số dao động của máy phát dao động fdđ , hay là f = fdđ (điều kiện cộng 

hưởng) nghĩa là:  

 

qB = 2 m  fdđ 

         Điều kiện cộng hưởng nói lên rằng để nâng năng lượng proton quay tròn 

tăng lên thì  ta phải điều chỉnh từ trường B sao cho đẳng thức trên thỏa mãn (nếu 
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máy phát dao động được thiết kế để phát ra 1 tần số cố định fdđ  ).  

         Tuy vậy máy cilôtrôn chỉ  nâng năng lượng của hạt đến 1 mức độ nhất 

định, vì khi thiết   kế  loại  máy  này  ta  đã  coi  tần   số  quay   tròn   của   hạt  

tích  điện   chuyển  động   trong   từ trường không phụ thuộc vào tốc độ của hạt. 

Điều đó chỉ đúng khi tốc độ rất nhỏ so với tốc độ ánh sáng. Khi tốc độ của 

proton tăng lên gần tốc độ ánh sáng, ta phải xem xét vấn đề dựa  trên  các  định   

luật  tương  đối  tĩnh.  Lúc  đó tần   số quay  vòng   của   proton giảm   dần   và 

không đồng bộ với máy phát dao động của ciclôtrôn có tần số cố định fdđ , do đó 

năng lượng của proton không tăng.  

         - Để khắc phục khó khăn này người ta thiết kế máy gia tốc xanhcrôtrôn. Ở 

máy này từ trường B và tần số dao động fdđ  thay đổi theo thời gian trong quá 

trình gia tốc. Nếu làm như vậy, ta có: tần số của proton luôn đồng bộ với máy 

phát dao động tại mọi thời điểm và proton chạy trên quỹ đạo tròn chứ không 

phải trên quỹ đạo xoắn ốc. Như vậy chỉ cần làm nam châm dọc theo quỹ đạo 

tròn, tuy nhiên nếu cần năng lượng cao thì vòng có từ trường cũng rất  lớn. 

Trong máy Xanhcrôtrôn dùng cho proton ở  phòng thí nghiệm máy gia tốc ở 

Fermilab thì proton có năng lượng cao chạy trong 1 ống đã rút chân không có 

đường kính 2 inch, uốn cong theo chu vi của vòng từ dài khoảng 4 dặm. Proton 

phải thực hiện 400 nghìn vòng để đạt được năng lượng toàn phần là 1 TeV. 

Muốn có năng lượng cao hơn ta phải thiết kế các máy gia tốc có vòng từ lớn 

hơn, chẳng hạn như ở Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu CERN.  

         Như vậy để có một hạt điện tích (proton) có năng lượng rất lớn (nghĩa là 

vận tốc rất lớn, ta phải tác động lên nó 1 cách khéo léo cả từ trường lẫn điện 

trường (hiệu điện thế),.  

        c/ Định luật Coulomb.  

         Lực hút hoặc đẩy tĩnh điện giữa 2 hạt (hoặc điện tích điểm) có điện tích q1  

và q2  và cách nhau một khoảng cách r có độ lớn:  

 

F = k 
2

21.

r

qq
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         Trong đó k là hằng số có giá trị:  

k = 
04

1
 

 

         Với εo  = 8,85 × 10
-12

  C
2
 /N.m

2
  là hằng số điện.  

         Định luật Coulomb được tìm ra bằng thí nghiệm năm 1785.  

        Thật kỳ lạ là dạng của biểu thức trên giống hệt dạng của biểu thức mà 

Newton đã  tìm  ra  cho  độ  lớn   của   lực   hấp   dẫn giữa   hai   hạt   có khối  

lượng m1 và   m2 cách   nhau   một khoảng cách r là:  

 

F = G 
2

21
.

r

mm
 

        Trong đó G là hằng số hấp dẫn. Ở cả hai định luật lực F đều tỷ lệ nghịch 

với bình phương khoảng cách và đều chứa đựng một đại lượng đặc trưng cho 

tính chất của các hạt tương tác, khối lượng trong một trường hợp và điện tích 

trong trường hợp kia. Các định luật đó khác nhau ở chỗ là lực hấp dẫn bao giờ 

cũng là lực hút, nhưng lực tĩnh điện có thể là lực hút hoặc lực đẩy tùy thuộc vào 

dấu của các hạt điện tích.  

       Cả hai lực hấp dẫn và tĩnh điện đều tuân theo nguyên lý chồng chất.  

        Từ định luật Coulomb ta có thể viết điện trường của một điện tích điểm 

bằng  

E = 
2

4

1

r

q

o

 

 

        Công thức này cũng đúng cho điện trường ở bên ngoài một vỏ hình cầu với 

điện tích tổng cộng q.  

       Như vậy điện tích đứng yên sinh ra một điện trường và ta có:  

         1) Điện tích sinh ra điện trường và  

        2) Điện trường tác dụng lực lên điện tích.  

       Ở đây điện trường E là vật trung gian.  

        Tiếp theo ta cũng có định luật tương tự cho điện tích chuyển động (dòng 
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điện). Đó là:  

         1) Dòng điện sinh ra từ trường và  

        2) Từ trường tác dụng lực lên dòng điện.  

        Ở đây từ trường B như là vật trung gian.  

        d/  Định   luật   Ampère   cho   ta   công   thức   tính   từ trường   từ  dòng  

điện.  Ở  đây  ta  chỉ nghiên cứu một trường hợp riêng đó là từ trường được sinh 

ra từ cuộn cảm.  

        Trước hết ta hãy mô tả cách thiết kế cuộn cảm. Ta gọi một cuộn dây dài 

quấn chặt, hình xoắn là ống dây điện thẳng. Ta giả định chiều dài của ống dây 

lớn hơn đường kính rất nhiều. Nếu ta cho dòng điện chạy trong cuộn dây thì 

theo định luật Ampère ta có thể tính được từ trường bên trong lòng ống dây:  

 

B = 0 . i0 . n 

        Trong đó 0 là hằng số từ thẩm có giá trị là: 0  = 4  × 10
-7

 T.m/A  và i0   

là cường độ dòng điện, còn n là số vòng trên 1 đơn vị chiều dài của ống dây. Ta 

nhận thấy từ trường bên trong ống dây mạnh và đều, còn từ trường bên ngoài thì 

tương đối yếu. Các đường sức từ chạy khép kín như một nam châm tự nhiên. 

Cuối cùng ta thường lấy một ống dây điện dài (chính xác hơn là một đoạn ngắn 

ở gần giữa một ống dây điện dài) là một mẫu thuận tiện cho cuộn cảm.  

        Như trên ta đã thấy dòng điện đi qua cuộn cảm đã sinh ra từ trường và 

người ta gọi đó là từ trường cảm ứng theo định luật Ampère. Đó là một trường 

hợp của hiện tượng cảm ứng điện từ đã được nghiên cứu rất kỹ cả lý thuyết lẫn 

thực nghiệm.  

 

    e/ Các hiện tượng từ trường có trong Vũ trụ.  

        Từ trường của Trái đất có đường cảm ứng từ như một nam châm lưỡng 

cực. Các đường sức của từ trường Trái đất đi ra từ bề mặt thuộc cực Nam và đi 

vào tại cực Bắc. Ở 2 cực cảm ứng từ có cường độ khoảng 10
-5

  T và ở xích  đạo 

vào khoảng 5.10
-6

  T, càng lên cao từ trường càng giảm.  

        Từ trường của các thiên thể được giải thích là do chuyển động đối lưu của 
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dòng sắt nóng chảy ở phần trung tâm kết hợp với chuyển động quay kéo theo 

của dòng này (theo chuyển động quay của thiên thể). Rõ ràng đối với các thiên 

thể quay chậm và có khối lượng bé (nhiệt độ trong lòng không đủ cao) như Mặt 

trăng, Kim tinh đều không có từ trường. Các thiên thể có khối lượng lớn và quay 

nhanh như trái đất Mộc tinh... đều có từ trường ! Từ trường của Trái đất gây ảnh 

hưởng rõ rệt đến sự chuyển động của các hạt mang điện trong không gian truyền 

tới nó. Khi các hạt mang điện (các tia và trụ trong bức xạ từ Mặt trời ) chuyển 

động đến khu vực địa từ trường thì chúng sẽ chuyển động xoắn dọc theo phương  

của đường cảm ứng từ. Bán kính vòng xoắn (bán kính Lacmo) phụ thuộc vào 

cường độ của từ trường và vận tốc của hạt. Các hạt năng lượng cao đến từ Vũ 

trụ có bán kính lacmo lớn tiến đến sát mặt đất bắn phá các phân tử của khí quyển 

và sản sinh các hạt thứ cấp.  

        Mặt trời  và các sao đều có từ trường. Trong Vũ trụ các sao punxa -  nơtrôn 

là sao siêu đặc, tự quay rất nhanh và có từ trường cực mạnh. Trục từ của sao pun 

xa không trùng với trục quay của nó và vùng nóng (vùng của cửa sổ bức xạ) 

nằm tại khu vực của cực từ nơi có từ trường rất mạnh gây gia tốc lớn cho dòng 

hạt chuyển động theo các đường cảm ứng từ.  

         Người ta cũng có thể xác định được từ trường của các thiên hà qua phân 

tích đặc điểm phân cực của ánh sáng của chúng truyền qua các đám mây bụi khí 

của Vũ trụ. Thiên hà của chúng ta có từ trường vào cỡ  10
-11 

T. Các đường cảm 

ứng từ nằm trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chính và uốn cong 

theo các nhánh xoắn của thiên hà. Từ trường này khống chế sự khuyếh tán của 

các đám mây bụi khí theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ và còn có 

tác dụng làm hãm các tia Vũ trụ.  

        2. Hiện tượng cảm ứng hấp dẫn.  

      a/ Những lý do liên hệ đến hiện tượng cảm ứng hấp dẫn.  

        - Thứ nhất, đó là sự giống nhau đến kỳ lạ giữa định luật Coulomb trong 

trường điện từ với định luật Newton trong trường hấp dẫn. Mặc dù trường điện 

từ chỉ có 1 lực điện và 1 lực từ, còn trường hấp dẫn ngoài 1 lực kiểu điện (đó là 

lực hấp dẫn Newtơn) còn có nhiều lực kiểu từ (theo lý thuyết lượng tử thì số lực 
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xoắn của trường là 2s + 1 nếu hạt tương tác  của trường có spin bằng s, ở đây 

trường điện tử thì hạt tương tác là photon có spin 1 và  trường hấp dẫn thì hạt 

tương tác là gravitatron có spin 2). Tuy vậy trong trường hợp đặc biệt khi ta xét 

vào tình huống có tính đối xứng cao nhất, đó là các vật thể đứng yên thì ta được 

các định luật để tính các lực kiểu điện cho 2 trường là hoàn toàn giống nhau (đó 

là định luật Coulomd và định luật Newton). Ta hy vọng rằng khi tính đối xứng 

giảm đi một chút, đó là khi ta xét trường hợp vật thể là khối cầu quay quanh trục 

thì ta cũng có các công thức tính lực từ của 2 trường là giống nhau (Điều này 

cũng có thể tính được qua lý thuyết).  

        - Thứ hai, sự tồn tại của mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt 

trời . Mặt phẳng này vuông góc với trục quay của Mặt trời . Dải Ngân hà của 

chúng ta và các thiên hà khác cũng có mặt phẳng quỹ đạo như vậy. Ta biết rằng 

lực hấp dẫn (theo định luật Newtơn) là lực hút có tính đối xứng qua tâm, chỉ có 

lực kiểu từ mới tạo ra mặt phẳng quỹ đạo. Ví dụ mặt phẳng qua xích đạo của 

Trái đất vuông góc với đường sức của từ trường của Trái đất (ở đây ta lấy gần 

đúng).  

        - Thứ ba, sự tồn tại các cánh tay xoắn ốc trong các thiên hà hình xoắn ốc. 

Ta đã biết rằng chuyển động xoắn ốc là đặc trưng cơ bản của chuyển động trong 

từ trường. Do vậy các ngôi sao chuyển động trong các quỹ đạo xoắn ốc phải 

chịu sự chi phối của từ trường được sinh ra ở hốc đen tại tâm thiên hà xoắn ốc.  

       - Thứ tư, ta biết rằng theo định luật Hubble thì các thiên hà ở càng xa thì 

vận tốc dịch chuyển ra xa càng lớn. Các thiên hà ở xa nhất thấy được (cách ta 13 

tỷ  năm ánh sáng)  chuyển động ra xa với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. 

Hơn nữa theo kết quả quan sát được mới đây thì Vũ trụ đang gia tốc sự giãn nở. 

Vậy làm thế nào mà các thiên hà ở xa lại có vận tốc lớn như vậy ? Rõ ràng 

không thể chỉ có duy nhất lực hấp dẫn. Điều này chỉ có thể giải thích nếu ta coi 

Vũ trụ là một máy gia tốc cực lớn (loại máy xanhcrôtôn mà ta đã nói  ở trên). Vũ 

trụ có một khối tâm có khối lượng cực lớn và quay quanh trục với vận tốc góc 

vô cùng cao. Lúc đó sẽ có từ trường (của trường hấp dẫn) trải ra khắp Vũ trụ tác 

động lên chuyển động của các thiên hà. Cùng với lực hút hấp dẫn thể lực từ hấp 
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dẫn này đã làm cho chuyển động của các thiên hà tăng tốc (như trong máy gia 

tốc). Sự lặp lại nhiều lần như vậy sẽ làm cho các thiên hà ở ngoài xa chuyển 

động với vận tốc vô cùng lớn.  

         b/ Công thức tính từ trường của trường hấp dẫn được tạo bởi vật chất có 

dạng khối cầu quay quanh trục của nó.  

        Ta tin rằng trong những trường hợp đặc biệt có tính đối xứng rất cao thì 

trường điện từ và trường hấp dẫn có những tính chất giống nhau. Ta hy vọng 

rằng trường hợp này cũng  như vậy. Do đó trước hết ta hãy tìm công thức cho từ 

trường trong trường điện từ được tạo ra bởi khối cầu tích điện quay quanh trục 

của nó. Cấu trúc từ đơn giản nhất tồn tại trong thiên nhiên là lưỡng cực từ, là 

yếu tố quyết định các tính chất từ của khối chất ta lấy ra cái ví   dụ về  lưỡng   

cực   từ:   một  thanh  nam  châm  vĩnh  cửu,   một   quả  cầu  tích  điện   quay  

tròn (electron, protom), bản thân Trái đất cũng là một lưỡng cực từ. Với lưỡng 

cực từ ta có cách tính moment lưỡng cực từ (moment từ) của nó.  

         Một khối cầu tích điện q có bán kính R và quay quanh trục với vận tốc góc 

ω thì  moment từ của nó  có độ lớn là 

2

5

2
qR  

 

và   chiều   của   nó   theo   trục  quay  tĩnh  theo  quy  tắc   bên   tay   phải   nếu  

q  là  điện   tích dương.  Lúc  này  khối   cầu   tích  điện   sinh   ra   từ trường  

như  1  nam  châm  và  độ  lớn   của   từ trường này tại điểm nằm trên trục quay 

khoảng cách đến tâm là z sẽ là:  

 

B (z) = 
3

2 z

o  

        Trong đó 0   là hằng số từ thẩm, có độ lớn là: 0   ≈ 4 ×10
-7

 T . m/A  

        Ví dụ, moment lưỡng cực từ của trái đất là:  ≈ 8,0 × 10
-22

  J/T  

         Lúc đó có thể coi từ trường của trái đất như trường của một lưỡng cực từ 

có thành phần nằm ngang Bh và thành phần đứng Bv cách tâm Trái đất một 

khoảng r như sau: 
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Bh = 
3

2 z

o  cos  

Bv = 
3

2 z

o  sin  

 

        Trong đó λ là vĩ độ đo từ xích đạo đến cực nam hoặc bắc (gần đúng).  

        Ở đây ta thấy điện tích nằm trong quả cầu chuyển động quay quanh trục tạo 

ra từ trường  (trong  trường  điện   từ)  như  một  lưỡng   cực   từ.   

Ta  cũng  có  thể xét  như  vậy   trong trường hấp dẫn. Giả sử khối cầu có 

trọng lượng M bán kính R quay quanh trục với vận tốc góc ω lúc đó ta có 

moment động lượng sẽ là:  

S = 2

5

2
MR  

 

        Chiều của moment động lượng sẽ được quy định theo quy tắc bên tay phải 

(giống chiều của điện tích dương). Ta cũng coi quả cầu này như một lưỡng cực 

từ (trong trường hấp dẫn) và từ trường mà nó sinh ra tại điểm nằm trên trục quay 

có khoảng cách z đến tâm quả cầu có độ lớn là:  

 

H(z) = 
3

2 Z

S
o  

 

        trong đó 0  là hằng số từ thẩm trong trường hấp dẫn. Ta hãy xác định độ 

lớn của 0  qua công thức được suy luận như sau.  

        Ta đã biết từ hệ phương trình Maxxoel cho trường điện từ cho quan hệ:  

 

C = 
00

1
 

         

từ đó ta có: 
0

20

1
.

1

C
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  = 
0

2
4

1
.

4

C
 

  = 
2

4

c

k
 

 trong đó k là hằng số trong định luật Coulomb: F = k 
2

21.

r

qq
 

Vậy một cách tương tự cho trường hấp dẫn ta có thể suy ra: 

20

4

c

G
 

trong đó G là hằng số hấp dẫn trong định luật của Newton  

2

21.
r

mm
GF  

        Tóm lại, ta có thể coi một khối vật chất hình cầu quay quanh trục như một 

lưỡng cực từ (nam châm) trong trường hấp dẫn có độ lớn của từ trường xác định 

qua công thức trên và chiều của nó giống chiều của khối cầu có điện tích dương 

quay quanh trục. Chẳng hạn, từ trường của trường hấp dẫn của Trái đất có chiều 

từ cực Bắc xuống cực Nam. Do đó nó  ngược chiều với từ trường (của trường 

điện từ) của Trái đất đi từ  Nam cực đến Bắc cực (gần đúng).  

         Trong một trường hợp khác, khi điện tích q chuyển động trên quỹ đạo tròn 

bán kính r với vận tốc góc ω lúc đó moment lưỡng cực từ của nó có độ lớn là:  

 

2

2

1
qr  

 

         Tương tự, cho khối vật chất M sẽ có moment lưỡng cực từ trong trường 

hấp dẫn có độ lớn là: 

S = 2

2

1
Mr  

 

         (chiều của nó giống chiều của điện tích dương chuyển dương). (Ở đây 

moment động lượng của nó phải coi như là của khối vật chất nằm trên đĩa tròn 

có bán kính r. Lưỡng cực từ này cũng tạo ra từ trường trong trường hấp dẫn có 

độ lớn theo công thức. 
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         3. Các lực trong tự nhiên.  

         Trong Vũ trụ các thiên thể bị chi phối chủ yếu bởi các lực trong trường hấp 

dẫn. Với một vệ tinh có khối lượng m và vận tốc v   thì sẽ bị tác động bởi lực  F       

là tổng của 2 lực  
21

FFF  trong đó  F1 là lực hút hấp dẫn (lực Newton) theo 

công thức:  

 

21
r

Mm
GF  

với M là khối lượng của khối tâm và r là khoảng cách giữa vệ tinh và khối tâm. 

Lực này có chiều từ vệ tinh hướng về khối tâm. Còn lực  F2 là lực từ hấp dẫn 

tĩnh theo công thức:  )(2 BvmF  trong đó B là từ trường do khối tâm sinh ra khi 

quay quanh trục. Công thức ở trên giống hệt như trong trường điện từ có khối 

tâm là điện tích dương và vệ tinh là điện tử âm (sự khác biệt ở đây có lẽ chỉ là 

hằng số hấp dẫn thay cho hằng số điện).  

         Ta hãy xét chi tiết hơn cho các trường hợp cụ thể sau:  

        - Hệ Mặt trời .  

        - Các thiên hà  

        - Vũ trụ  

 

      a) Hệ Mặt trời   

         Ta hãy tính cụ thể các lực F1 và F2  mà Mặt trời  tác động lên vệ tinh là 

Trái đất.  

 

        Lực F1 có công thức trên với:  M = 1,98 ×10
30

 kg  

                                                   m = 5,98 ×10
24

  kg  

                                       r = 1,5 × 10
11

  m  

 

G  = 6,67 × 10
-11

 m
3
/kg.s

2
 

F1 = G.
2

r

Mm
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= 3,5 x 10
22 

(N)
 

         Tiếp   theo   ta   tính   F2 ,   ta   có   công   thức  tính  moment  động  lượng   

của   Mặt  trời   quay quanh trục là:   L = I.ω   

                                    = MR
2
 ω  

       = MR
2
 x T/2  

         trong đó M là khối lượng Mặt trời , R là bán kính Mặt trời  và T là chu kỳ 

quay quanh trục của Mặt trời , ta có:  

         M =1,98 × 10
30

  kg  

         R = 6,96 × 10
8
 m  

         T = 30 ngày =2,6 ×10
6
s 

         Vậy ta có:        

41
108L  

        Ta giả sử Trái đất quay trên mặt phẳng xích đạo của Mặt trời  và cách Mặt 

trời  khoảng cách r = 1.5 × 10
11

m.  

        Lúc đó công thức tính từ trường của trường hấp dẫn tạo bởi Mặt trời  lên 

Trái đất sẽ là:  

B = cos
4

3

0

r

L
 ( )0  

        Thay số ta có:  

 

B = 
31128

4111

)105,1()103(

)108()1067,6(
 

     18
102  

        Lúc đó ta có công thức tính lực F2  

 

        F2  = m ( v  B)  

                = m  r  ω  B  

 

        Thay số ta có:  

        F2  = (5,98 10
24

)  (1,5  10
11

) 18

7
102

1016,3

2
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 10
105,3  

 

      So sánh ta có: 12

1

2 10
F

F
 

         Ở đây do lực F2 là quá nhỏ so với lực F1, do vậy trong hệ Mặt trời  ta chỉ 

quan tâm đến lực F1, nghĩa là lực hấp dẫn của Newtơn chi phối hầu hết các 

chuyển động của các hành tinh. Lực F2 chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ trong các 

trường hợp đặc biệt mà ta sẽ nói ở phần sau.  

         6. Các thiên hà. "Vật chất tối" là gì ?  

         Ta thấy rằng trong Vũ trụ có hàng tỷ các thiên hà phân bố rộng khắp và 

chuyển động liên tục. Về hình thái các thiên hà được phân loại theo nhà thiên 

văn học Mỹ Hubble thành các loại chính sau: elip, xoắn ốc và vô định hình.  

         - Thiên hà elip chiếm 30%, được ký hiệu bằng chữ E kèm theo các số từ 0 

đến 7 để chỉ  mức độ thuôn dài (EO tròn nhất và E7 thuôn nhất). Chúng có hình 

cầu hoặc elipxoit, gồm các sao già nên có màu hơi đỏ, có rất ít khí và không có 

bụi. Các thiên hà nặng nhất chứa hàng ngàn tỷ sao là các thiên hà elip. Tốc độ 

quay của thiên hà elip thấp ở dưới 100 km/s.  

         - Thiên hà xoắn ốc (chiếm 60%), ký hiệu bằng chữ S. Cấu tạo gồm có phần 

bầu hình cầu ở giữa gồm các sao già và phần đĩa gồm các sao trẻ cùng bụi và khí 

xòe ra các tay (nhánh) xoắn theo cùng một chiều. Thiên hà của chúng ta cũng 

thuộc loại thiên hà xoắn ốc.  

 Đĩa và bầu nắm gọn trong quằng hình cầu sáng yếu gồm mây sao thưa 

thớt. Tùy theo mức độ nhỏ dần của bầu và phát triển tăng dần của tay xoắn mà 

thiên hà xoắn có thêm các chữ cái a, b hoặc c đi sau chữ S: Sa có bầu sáng rõ và 

to, Sb có cầu kém rõ hơn còn tay xoắn khá rõ, Sc có các tay xoắn biểu lộ rõ nhất 

và bầu mờ yếu nhất.  

         - Thiên hà vô định hình (chiếm khoảng 5%), được ký hiệu là Ir, có dạng 

búi không thành hình thu rõ ràng. Chúng có khối lượng tương đối nhỏ, gồm 

nhiều sao trẻ, có nhiều khí giữa các sao và có thế có vài trung tâm tạo sao.  

         Cùng với khối lượng, đặc tính quan trọng nhất của thiên hà là moment 
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động lượng quay quanh trục - moment quay trên đơn vị khối lượng. Momet 

động lượng của thiên hà loại E nhỏ hơn nhiều so với moment động lượng của 

thiên hà loại S. Sự quay chậm của thiên hà loại E không thể giải thích bằng hình 

dạng dẹp về các phía. Có thể do hình dạng dẹp của thiên hà loại E mà giải thích 

tính chất chuyển động của các sao trong thiên hà đó (theo định luật vạn vật hấp 

dẫn của Newtơn). Ngược lại, lực ly tâm ở các cánh thiên hà loại S quay nhanh 

khá lớn. Nên nhấn mạnh rằng sự khác nhau giữa các thiên hà loại E và loại S 

không phải là do hiệu ứng tiến hóa, nghĩa là cấu tạo của thiên hà được xác định 

bởi những điều kiện ban đầu của sự hình thành, ví dụ như tính chất quay của 

khối vật chất từ đó sinh ra  thiên hà. Nói cách khác thiên hà sinh ra hoặc là loại 

E hoặc là loại S và trong quá trình tiến hóa loại của thiên hà vẫn giữ nguyên. 

Như đã nói ở trên lực ly tâm ở các cánh của thiên hà loại S là khá lớn, do người 

ta thấy vận tốc trên quỹ đạo quay của các đối tượng ở mép thấy được của các 

thiên hà xoắn ốc cũng gần giống như vận tốc của các đối tượng gần tâm thiên   

hà.   Những  điều  này  đã  được   Vera   Rubin   và   các   cộng   sự  thuộc   Viện   

nghiên   cứu Carnergie ở Washington quan sát được lần đầu tiên vào năm 1965. 

Đây là điều không có trong hệ Mặt trời : vận tốc trên quỹ đạo của sao Diêm 

vương (hành tinh ở xa nhất) chỉ bằng 1/10 vận tốc của sao Thủy (hành tinh ở 

gần Mặt trời  nhất). Để giải thích cho hiện tượng trên dựa theo định luật hấp dẫn 

của Newtơn là người ta nghĩ rằng phải có rất nhiều khối lượng vật chất ở phần 

rìa ngoài của các thiên hà xoắn ốc mà ta chưa quan sát được - được gọi là "vật 

chất tối". Qua tính toán, thiên hà thấy được chỉ biểu hiện khoảng 5 -  10% khối 

lượng toàn phần của thiên hà.  

         Sau đây ta đưa ra cách giải thích khác cho hiện tượng trên. Dựa trên quan 

hệ so sánh giữa cực hấp dẫn F1 và lực từ hấp dẫn F2.  

         Ta hãy nghiên cứu cụ thể chuyển động của 1 vệ tinh (ở đây là ngôi sao) 

trong 1 thiên  hà nào đó. Giả sử vệ tinh đó có khối lượng m và chịu lực hấp dẫn 

F1  tác động bởi khối tâm của thiên hà đó và các vệ tinh khác nằm ở vòng trong 

so với vệ tinh đang xét. Lực F1  này chính   là   lực   hấp dẫn   mà   chúng   ta   

vẫn   xét   từ trước  đến  nay  qua  định   luật   hấp   dẫn   của Newtơn (hay trong 
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thuyết tương đối của Einstein). Ở đây ta đưa thêm cách tính lực từ hấp dẫn F2  

tác động lên vệ tinh (là ngôi sao) mà ta đang xét. Trước hết ta hãy coi khối tâm 

của thiên hà là khối vật chất hình cầu (có thể là hốc đen) đang quay quanh trục, 

do đó có thể coi nó như là một lưỡng cực từ trong trường hấp dẫn. Cách tính 

lưỡng cực từ này theo công thức tính moment động lượng của nó:  

 

S = Iω  

            = MR
2
 ω  

         Trong đó M là khối lượng, R là bán kính hình cầu của khối tâm còn ω là 

vận tốc quay quanh trục của nó. Hơn nữa ta cũng có thể cộng thêm vào đó 

moment động lượng của một số vệ tinh khác (các ngôi sao) nằm gần khối tâm 

hơn vệ tinh đang xét. Theo công thức:  

iiii RMS
2

2

1
, cho vệ tinh thứ i. 

Trong trường hợp thiên hà xoắn ốc, do các sao trong các nhánh xoắn khá thưa 

thớt nên chỉ cần tính moment động lượng bằng cách vệ tinh nằm trong bầu là đủ. 

Tiếp theo ta vẫn ký hiệu moment động lượng là S cho tổng các moment động 

lượng của khối tâm và các vệ tinh gần khối tâm hơn vệ tinh đang xét. Ở đây 

chiều của moment động lượng trên trục quay được tính như chiều của điện tích 

dương (trong trường điện tử) quay.  

 Điều này cũng đã được xét trong cơ học cổ điển. Một nhận xét cần lưu ý 

là hầu hết các vệ tinh (ở đây là các ngôi sao) đều quay quanh tâm trên quỹ đạo 

có cùng một chiều và đó cũng  là chiều quay của khối tâm. Điều này cũng xảy ra 

trong hệ Mặt trời  khi các hành tinh (trừ sao Kim) có cùng chiều quay trên quỹ 

đạo như chiều quay của Mặt trời  quanh trục. Sau khi tính moment động lượng 

ta tính tiếp giá trị của từ trường trong trường hấp dẫn tạo bởi nó qua công thức:  

3

0)(
Z

S
zB  

 

         Trong đó 0  là hằng số từ thẩm hấp dẫn có giá trị  
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20

4

c

G
 

         Và Z là điểm nằm trên trục quay của khối tâm và cách khối tâm khoảng 

cách Z. Tiếp theo, ta cũng giả thiết rằng đường sức của lưỡng cực từ đi từ cực 

Bắc đến cực Nam như từ trường của nam châm và độ lớn của nó có thể dùng 

công thức như tính từ trường (trong trường điện từ) của Trái đất.  

         Giả sử vệ tinh (ngôi sao) đang xét nằm trên mặt phẳng xích đạo của thiên 

hà và cách tâm thiên hà khoảng cách là r, lúc đó ta có thể tính từ trường có độ 

lớn là:  

 

B = 
2

0

4 r

S
 

         với đường sức vuông góc với mặt phẳng xích đạo và đi từ Bắc cực xuống 

Nam cực (công thức trên chỉ có tính gần đúng, dựa theo công thức tính từ trường 

trong trường điện từ của Trái đất). Lúc đó ta có thể tính cực F2  của từ hấp dẫn 

tác động lên vệ tinh đang xét có  khối lượng m và vận tốc v như sau:  

 

)B  (2 vmF  

 

         trong đó  là tích có hướng các vec tơ. Khi vệ tinh chuyển động trên mặt 

phẳng xích đạo của thiên hà và nằm trên quỹ đạo tròn (hoặc gần tròn) có tâm là 

tâm của thiên hà thì lúc đó vec tơ vận tộc v sẽ vuông góc với từ trường B và do 

đó lực F2 độ lớn là: F2 = m. v. B và có chiều ngược với chiều của lực hút hấp 

dẫn, nghĩa là ta có thể coi  F2 như là lực đẩy từ khối tâm của thiên hà đến vệ tinh 

đang xét (coi đó như là lực phản hấp dẫn).  

         Tóm lại, một vệ tinh trong thiên hà luôn bị tác động bởi 2 lực F1 và  F2    

như sau:  

 

F  = 22 FF  

         trong đó  F1 là lực hút hấp dẫn theo định luật Newtơn và  F2 là lực từ hấp 

dẫn tác động bởi từ trường hấp dẫn B. Tính chất của lực  F1 đã được xét nhiều, 
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song tính chất của lực  F2 mới làm cho thiên hà có dạng thế nào. Sau đây ta sẽ 

xét kỹ lực từ hấp dẫn  F2 . Lực này được sinh ra bởi sự quay của khối tâm và các 

vệ tinh bên trong so với vệ tinh đang xét, nhưng chủ yếu bởi moment động 

lượng của khối tâm: S = MR
2
 ω. Nói chung khối tâm của các thiên hà là hốc đen 

rất lớn có khối lượng M khổng lồ.  

 Bán kính R của hình cầu khối tâm cũng tương tự là rất to lớn. Do đó 

moment động lượng của thiên hà cũng như lực F2 chịu sự chi phối chủ yếu của 

khối vật chất ở tâm của thiên hà.  

 Ta cũng nhận thấy rằng ở các thiên hà có khối lượng tương đương thì hình 

dạng của thiên hà phụ thuộc vào vận tốc góc  của khối tâm. Cụ thể khi ω tăng 

dần lên thì ta có các hình dạng tương ứng của các thiên hà là: Elip hình cầu Eo, 

E1,... E7 là elip thuôn dài nhất, sau đó  đến thiên hà dạng thấu kính là SO, tiếp 

theo là thiên hà xoắn ốc Sa, Sb, Sc, sau đó là thiên hà xoắn ốc có thanh ngang và 

cuối cùng là thiên hà vô định hình với vận tốc góc ω vô cùng lớn. Tiếp sau đây 

ta sẽ nghiên cứu kỹ lực  F2 trong thiên hà xoắn ốc (cụ thể như dải Ngân hà của 

chúng ta chẳng hạn) để giải thích hiện tượng "vật chất tối" là gì ? Ta hãy xét 

trường hợp vệ tinh (ở đây là ngôi sao) nằm trong mặt phẳng xích đạo ở đĩa của 

thiên hà. Tại điểm này đường sức của từ trường (trong trường hấp dẫn) đi từ cực 

Bắc xuống cực Nam và vuông góc với mặt phẳng xích đạo. Lúc này vận tốc của 

vệ tinh được phân tích thành 2 thành phần là thành phần thứ nhất v nằm trong 

mặt phẳng xích đạo vuông góc với đường sức và thành phần thứ hai ω song song 

với đường sức. Lúc đó thành phần ω sẽ làm cho vệ tinh chạy dọc theo đường 

sức còn thành phần v sẽ được chia ra thành 2 phần cũng nằm trong mặt phẳng 

xích đạo là 21
vvv , trong đó vận tốc v1 chính là vận tốc được tạo bởi do lực  

F1 qua định luật vạn vật hấp dẫn của Newtơn từ khối tâm và các vệ tinh khác 

nằm ở bên trong vệ tinh ta đang xét. Như vậy ta cũng có biểu thức tính lực  F2         

qua tổng sau:  

          F2 = m. ( Bv )  

              = m ( Bvv )21  

             = m )()(
21

BvmBv  
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             = "' 22 FF  

         trong đó  '2F  có chiều ngược với chiều của  
1

F nghĩa là có tác động đẩy vệ 

tinh ra xa khỏi khối tâm lực này có thể coi như lực phân hấp dẫn. Còn lực  F2"                    

làm cho vệ tinh chuyển động xoắn ốc trên mặt phẳng xích đạo. Khi vận tốc góc 

ω của khối tâm là khá lớn (cho thiên hà xoắn ốc) thì lúc đó từ trường B           

cũng đủ lớn và do đó lực F2' và F2" có độ lớn đáng kể.  

 Do lực  F2 có chiều hướng từ khối tâm ra vệ tinh cho nên nó đẩy vệ tinh ra 

ngoài với vận tốc v2 tăng lên. Khi vệ tinh ở gần tâm lúc này vận tốc v2 còn nhỏ, 

do đó vệ tinh chủ yếu chuyển động theo vận tốc v1. Lúc đó các vệ tinh như thế 

này tạo ra bầu của thiên hà, nói cách khác các vệ tinh này chuyển động giống 

thiên hà elip. Thiên hà elip là thiên hà có vận tốc góc ω  của khối tâm nhỏ cho 

nên lực  F2 nhỏ và do vậy các vệ tinh chủ yếu chuyển động bởi lực F1 theo định 

luật Newtơn.  Ở thiên hà xoắn ốc thì lực  F2 là đáng kể do đó vận tốc  v2 là đáng 

kể và tăng dần lên. Đến một lúc nào đó ở ngoài xa thì v2' sẽ lấn át v1 (ở đây  v2'    

là một phần của vận tốc  v2), đó là lúc vệ tinh đã đi ra các cánh tay xoắn ốc. Do 

vệ tinh chạy trên các quỹ đạo xoắn ốc cho nên khi vệ tinh đi qua mặt phẳng xích 

đạo thì được lực  F2' tác động vào đẩy nó ra xa hơn. Trường hợp này giống như 

là các proton chuyển động trong máy gia tốc Xiclotron. Điều này giải thích tại 

sao các thiên hà hình xoắn ốc lại có các tay hình xoắn ốc như vậy và các vệ tinh 

ở ngoài và thiên hà lại có vận tốc khá lớn. Ở đây có thể giải thích rằng vận tốc 

này xuất hiện là do lực  F2 của từ hấp dẫn tạo bởi khối tâm quay quanh trục. Còn 

sự hiện diện của "vật chất tối" có lẽ là không cần thiết cho việc giải thích sự 

chuyển động được quan sát ở tên. (cho nên ta có thể đưa đến kết luận là không 

có "vật chất tối"). Cần chú ý rằng các nhận định và tính toán ở trên chỉ có tính 

tương đối chứ không hoàn toàn chính xác vì là nghiên cứu trong phạm vi lớn ta 

chỉ có được các kết quả định tính mà thôi. Còn các kết quả cụ thể phải được tính 

toán chi tiết hơn nhiều.  

 

         c/ Vũ trụ. "Năng lượng tối" là gì ?  

         Như ta đã nói ở trên, hình dạng của thiên hà phụ thuộc vào vận tốc góc ω 
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của khối tâm. Khi ω khá lớn thì thiên hà có dạng xoắn ốc, các thiên hà dạng 

xoắn ốc có tay ngang còn có vận tốc góc ω lớn hơn nữa. Lúc đó bầu của nó bé đi 

và lực từ hấp dẫn  F2 và tác dụng hơn hẳn lực  F1 tạo bởi lực hấp dẫn Newtơn. 

Trường hợp cuối cùng khi ω rất lớn thì lúc đó các vệ tinh phụ thuộc hầu như 

hoàn toàn vào lực F2, do đó thiên hà không có bầu và đó là các thiên hà vô định 

hình. Trường hợp Vũ trụ của chúng ta cũng như vậy. Vũ trụ có khối tâm là một 

hốc đen có khối lượng vô cùng lớn và quay với vận tốc góc ω cũng vô cùng  lớn. 

Nó giống như một thiên hà vô định hình khổng lồ. Các vệ tinh của nó là các 

thiên hà hầu như hoàn toàn chuyển động bởi tác dụng của lực từ hấp dẫn F2                      

Ở đây các vệ tinh của nó chuyển động cũng tương tự như các proton trong máy 

gia tốc Xanhcrotron. Do từ trường của khối tâm quá lớn do đó các đường sức từ 

sẽ là các đường thẳng từ khỏi tâm đi ra vô cùng. Lúc đó các thiên hà sẽ chuyển 

động dọc theo các đường sức ra vô cùng với vận tốc tăng dần. Điều này có thể lý 

giải vì sao Vũ trụ lại có sự giãn nở gia tốc. Nếu ta coi khối tâm là một lưỡng cực 

từ có từ trường B, thì năng lượng của từ trường đó (trong trường hấp dẫn) có 

công thức:   

2

2

1
B

o

 

 

         Năng lượng này cũng có thể gọi là năng lượng chân không hay "năng 

lượng tối" mà người ta thường nói tới.  

        Nguồn năng lượng này tràn ngập khắp Vũ trụ và là nguyên nhân chính gây 

ra sự giãn nở gia tốc của Vũ trụ.  

 

Phần III: Sự tiến hóa của Vũ trụ 

 

         Người ta đã biết rằng sự vận động của các vật chất trong Vũ trụ bị chi phối 

chủ yếu bởi trường hấp dẫn. Do Vũ trụ có cấu trúc fractal- matrioska nên trong 

phạm vi lớn các thiên thể bị chi phối bởi hai lực là lực hấp dẫn và lực từ hấp dẫn 

được sinh ra bởi sự quay quanh trục của khối tâm. Khi vận tốc quay càng lớn thì 
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lực từ hấp dẫn càng lớn so với lực hấp dẫn. So sánh sự tương quan về độ lớn 

giữa hai lực này cho ta biết sự chuyển động của các vật chất trong Vũ trụ.  

         1. Sự tiến hóa của Vũ trụ  

       Ta giả  định rằng Vũ trụ có một khối tâm khổng lồ tạo bởi lỗ đen  siêu đặc   

và quay quanh trục với vận tốc góc vô cùng lớn. Do vậy trường hấp dẫn tạo bởi 

khối tâm này có độ đối xứng rất cao. Lực từ hấp dẫn vì vậy cũng rất lớn so với 

lực hấp dẫn. Ta có thể coi rằng các thiên hà ( là các vệ tinh trong trường hấp dẫn 

do khối tâm này của Vũ trụ tạo ra) chuyển động bị chi phối hoàn toàn cho lực từ 

hấp dẫn. Ở đây ta có thể bỏ qua lực hấp dẫn. Trường hợp này giống như trường 

hợp của thiên hà vô định hình nhưng có cường độ của từ hấp dẫn lớn hơn hẳn. 

Nếu như ta giải thích rằng Vũ trụ tồn tại được 15 tỉ năm. Điều này có nghĩa  là 

khối tâm này tồn tại được thời gian lâu như vậy. Có thể là khối tâm này từ đâu 

bay đến hoặc lúc đó mới xuất hiện. Sự việc đó ta bàn sau này. Khi mới xuất hiện 

do vận tốc góc quay cực lớn cho nên tại đường xích đạo liên tục có các khối vật 

chất lớn bị văng ra tạo ra các khối tâm của các thiên hà. Do các khối tâm này 

xuất hiện gần như đồng thời nên các thiên hà do nó sinh ra cũng coi như xuất 

hiện đồng thời. Đó chính là các quasars ở rất xa chúng ra hiện nay. Do sự văng 

của các khối tâm này mà vận tốc góc của Vũ trụ giảm dần, cho nên các khối tâm 

thiên hà bị văng ra sau này có thưa dần dẫn đến việc các thiên hà về sau xuất   

hiện ngày một chậm hơn. Các khối tâm thiên  hà cũng vẫn là các lỗ đen quay  

quanh trục. Vận tốc góc của chúng phụ thuộc vào vị trí văng ra so với mặt phẳng 

xích đạo của tâm Vũ trụ. Đến lượt mình các khối tâm của các thiên hà cũng quay 

quanh trục và văng ra các khối vật chất mới, đó chính là sự tạo thành các sao. 

Đây là sự hình thành của các thiên hà trong Vũ trụ. Các thiên hà này bay ra rất 

nhanh khỏi khối tâm Vũ trụ theo các đường sức của lực từ hấp dẫn tạo bởi sự 

quay của khối tâm Vũ trụ. Các đường sức này nằm song song với mặt phẳng 

xích đạo và sau đó bị xoắn rất mạnh. Điều đó dẫn đến các thiên hà co cụm lại 

thành các quần thể trên ống từ xoắn ốc và tản ra xa ngày càng nhanh. Ta nhận 

biết được hình dạng phát tán của Vũ trụ qua các tính chất này. Do lực từ hấp dẫn 

phụ thuộc vào vận tốc chuyển động ra xa của các thiên hà. Tiếp theo ta xét sự 
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tiến hóa của Vũ trụ nghĩa là các thiên hà sau khi xuất hiện đã chạy ra xa ngoài 

vô cùng theo sự giãn nở của Vũ trụ. Các thiên hà xa nhất mà ta quan sát được 

cách ta khoảng 13 tỷ năm ánh sáng đang chạy ra xa gần bằng tốc độ ánh sáng. 

Như vậy các thiên hà đó ở rất gần đường chân trời, tại đó chúng ta không nhìn 

thấy gì nữa. Lý thuyết Big Bang tiêu chuẩn đưa ra giả thiết rằng các photons 

xuất hiện trong khoảng thời gian đầu sau Big Bang đã bị giữ lại trong chất lỏng 

mờ đục của Vũ trụ cho nên chúng ta không quan sát được. Nói cách khác chúng 

ta không thể nhìn thấy gì ngoài xa hơn khoảng cách 14 tỷ năm ánh sáng. Nhưng 

ta có thể giải thích điều này một cách khác qua việc ứng dụng tính chất của lực 

từ hấp dẫn tạo bởi khối tâm của Vũ trụ. Cụ thể các thiên hà sau khi bay ra xa gần 

đường chân trời của Vũ trụ thì lúc này lực hấp dẫn của khối tâm Vũ trụ lên thiên 

hà triệt tiêu, lúc này thiên hà chỉ bị lực của từ hấp dẫn và nó chuyển động dọc 

theo đường sức từ ở gần ngoài cùng để quay trở về các cực của khối tâm Vũ trụ. 

Hiện tượng này giống hiện tượng cực quang tại các cực của Trái đất cho các hạt 

tích điện đối với từ trường của Trái đất (điều khác nhau là một bên là từ trường 

của trường hấp dẫn, còn một bên là trường điện từ). Đối với các photons cùng 

xảy ra như vậy, các photons đi xa hơn các thiên hà và đến tận đường chân trời 

nơi có ánh sáng mờ đục. Ở đây chính là nơi các photons uốn lại dọc theo các 

đường sức của từ trường để trở về các cực của khối tâm Vũ trụ. Nếu điều giả 

định này xảy ra thì Vũ trụ của chúng ta là hữu hạn và sự vận động của vật chất 

trong Vũ trụ có tính chất tuần hoàn. Các khối vật chất (các thiên hà) bị "văng" ra 

khỏi khối tâm của Vũ trụ và chuyển động ra xa đến tận vùng biên là đường chân 

trời và tại đó chúng chuyển động quay trở lại về hai cực của khối tâm của Vũ trụ 

dọc theo các đường sức ngoài cùng của từ trường (trong trường hấp dẫn) được 

tạo bởi sự quay quanh trục của khối tâm Vũ trụ.  

         2. Sự tiến hóa của các Thiên hà  

       Trong các thiên hà loại elip thì lực hút hấp dẫn chi phối hầu hết, do lực từ 

hấp dẫn rất bé nên tác dụng không đáng kể. Do vậy quá trình tiến hóa của các 

thiên hà loại này đã được nghiên cứu rất kỹ càng. Các ngôi sao của các thiên hà 

này nằm ở trong bầu thiên hà và sau đó bị lực hút hấp dẫn co cụm về nhân thiên 
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hà. Các thiên hà này về sau già đi thành các quasar và đi xa dần đến biên ngoài 

của Vũ trụ. Cuối cùng lại chuyển động quay trở lại các cực của khối tâm Vũ trụ 

theo các đường sức của từ trường trong trường hấp dẫn tạo bởi khối tâm của Vũ 

trụ.  

       Đối với các thiên hà xoắn ốc thì có khác hơn là các ngôi sao ở các cánh tay 

xoắn ốc đi dần ra ngoài biên của thiên hà. Tại đây các ngôi sao này già đi hoặc 

nổ tung ra, sau đó các mảnh vở đó cũng quay trở lại các cực của thiên hà dọc 

theo các đường sức ngoài cùng của từ trường trong trường hấp dẫn tạo bởi khối 

tâm của thiên hà. Còn với bản thân thiên hà xoắn ốc thì chuyển động ra xa và già 

đi trở thành quasar ở vùng ngoài biên của Vũ trụ. Cuối cùng các quasar này 

cũng quay trở  lại cực của khối tâm Vũ trụ dọc theo các đường sức ngoài cùng 

của từ trường của trường hấp dẫn tạo bởi sự quay quanh trục của khối tâm Vũ 

trụ.  

       3. Sự tiến hóa của hệ Mặt trời  Như ta đã biết thì trong hệ Mặt trời  lực từ 

hấp dẫn rất bé, do vậy lực hút hấp dẫn (lực vạn vật hấp dẫn Newtơn) chi phối 

hầu hết các chuyển động trong hệ Mặt trời . Điều này dẫn đến sự tiến hóa của hệ 

Mặt trời  cũng hoàn toàn phụ thuộc vào lực này và đã được nghiên cứu rất kỹ 

càng. Cụ thể hệ Mặt trời  phụ thuộc hoàn toàn vào sự tồn tại của Mặt trời , còn 

Mặt trời  thì sau 5 tỷ năm nữa sẽ nổ tung.  

       Trong việc nghiên cứu hệ Mặt trời  ta thấy lực từ hấp dẫn (nếu tồn tại) là rất 

bé. Song chính tại đây ta cũng có thể tính toán để kiểm tra sự tồn tại của hiện 

tượng cảm ứng hấp dẫn qua các trường hợp cụ thể.  

       Trường hợp   thứ  nhất   chính   là   tính   chính   xác   của  điểm   cận  nhật   

của  sao Thủy. Ta nhắc lại, theo quan sát thực nghiệm thì điểm cận nhật của sao 

Thủy tiến lên là 574 (giây) sau 1 thế kỷ. Sau khi dùng thuyết tương đối thì 

Einstein đã tính toán là 577' (giây) thừa mất 3 (giây). Để lý giải sai số 3' (giây) 

đó thì người ta cho rằng thực tế Mặt trời  không phải là khối cầu hoàn toàn như 

Einstein xét mà thực tế Mặt trời  dẹt ở 2 cực và phình ra ở xích đạo.  

 Song ở đây ta có thể sử dụng lực từ hấp dẫn tạo bởi sự quay của Mặt trời  

quanh trục của nó, lực này tác động lên sao Thủy và cũng ảnh hưởng đến quỹ 
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đạo quay của sao này. Nếu tính toán này cho kết quả mong muốn là chỉ ra chỗ 

thừa 3' (giây) kia thì đây là 1 trường hợp kiểm tra sự tồn tại của hiện tượng cảm 

ứng hấp dẫn xảy ra trong trường hấp dẫn.  

       Trường hợp thứ hai là giải thích tại sao Trái đất lại quay quanh trục lệch 1 

góc là 23' 30" so với mặt phẳng quỹ đạo của Mặt trời. Ở đây ta xét cặp hành tinh 

Trái đất - Mặt trăng như  là 1 lưỡng cực từ khi quay quanh Mặt trời. Do trái đất 

tự quay quanh trục của nó nên trái đất  

- Mặt trăng được coi như lưỡng cực từ (nam châm) trong trường hấp dẫn 

được tạo bởi Mặt trời. Do Mặt trời  cũng quay quanh trục của nó nên tạo ra từ 

trường của trường hấp dẫn. Từ trường này tác dụng ngẫu lực (trong trường hấp 

dẫn) lên lưỡng cực từ trái đất - Mặttrăng và làm cho trục quay của lưỡng cực từ 

này lệch 1 góc nào đó so với Mặtphẳng quỹ đạo của Mặt trời. Nếu góc lệch đó 

chính bằng 23' 30" thì đây cũng là cách kiểm tra sự tồn tại của hiện tượng cảm 

ứng hấp dẫn trong Vũ trụ.  

         4. Sự vận động của Trái đất  

         Sau khi tách ra khỏi khối tâm của thiên hà cách đây hơn 5 tỉ năm thì Mặt 

trời  làm một sao Ceiferd đỏ có tốc độ quay quanh trục rất nhanh ( do nằm trong 

mặt phẳng xích đạo) .  

 Lúc này các hành tinh liên tục được tách ra khỏi Mặt trời  trong khoảng 

thời gian cách nhau không xa. Chú ý rằng khi vừa tách ra thì cặp Mặt trời  hành 

tinh tạo thành cặp sao đôi biến quanh theo chu kỳ ngắn. Càng về sau hành tinh 

càng cách xa Mặt trời  cho nên chu kỳ dài hơn và độ che phủ ít hơn nên độ sáng 

tăng lên. Độ sáng này hoàn toàn phụ thuộc vào Mặt trời vì hành tinh bị nguội 

dần ( do khối lượng quá nhỏ ) nên độ sáng giảm nhanh. Trái đất của chúng ta 

tách khỏi Mặt trời  cách đây 4.5 tỉ năm và trở thành hành tinh quay quanh Mặt 

trời. Lúc đầu Trái đất là khối khí nóng quay nhanh quanh trục của mình cho nên 

bằng lực ly tâm và lực từ hấp dẫn cũng có một khối vật chất văng ra tạo nên vệ 

tinh, đó chính là Mặt trăng. Vị trí tách ra khỏi đó là Thái Bình Dương. Do vận 

tốc quay quanh trục của trái đất không cao ( 24h/ vòng) nên Trái đất chỉ có một 

vệ tinh. Trong khi đó Thổ tinh và Mộc tinh có vận tốc quay rất cao ( khoảng hơn 
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1h/ vòng) nên có rất nhiều vệ tinh ( khoảng gần 20 vệ tinh). Sau đó Trái đất từ 

khối khí nóng nguội dần đi tạo thành các khối vật chất đặc tạo bởi các nguyên tố 

nặng như ngày nay. Trong khi đó Mặt trăng cũng nguội dần và dần dần tách ra 

xa trái đất trên quỹ đạo quay lớn hơn . Cách giải thích trên dựa theo ý tưởng của 

nhà thiên văn vật lý Hall dùng từ trường của trường điện từ giải thích cho giải 

thiết của Laplace về sự hình thành của các hành tinh trong hệ Mặt trời . Nhưng 

có lẽ chúng ta nên dùng từ trường của trường hấp dẫn cho các trường hợp này  

vì các khối vật chất lớn khi chuyển động bị chi phối chủ yếu bởi trường hấp dẫn 

chứ không phải trường lực từ.  

         a) Liệu trong trường hợp vận tốc quay quanh của Trái đất lớn hơn nhiều thì 

trái đất có các vệ tinh nào? Ta thấy sau khi tách khỏi Trái đất thì Mặt trăng đã 

tạo ra trên vỏ Trái đất một khoảng lớn là Thái Binh Dương. Do lực li tâm nên có 

khối vật chất ở vỏ tTrái đất ở bờ đông Thái Bình Dương bị tách ra và chuyển 

động dần vào tâm của Thái Bình Dương đó là lục địa Bắc Mỹ. Tại đây nếu Trái 

đất quay quanh trục đủ nhanh thì lực li tâm và lực từ hấp dẫn đủ để làm cho khối 

vật chất này văng ra tạo nên một vệ tinh mới. Tuy nhiên do vận tốc quay của 

Trái đất quanh không đủ lớn nên khối vật chất này không tách ra khỏi được Trái 

đất. Tuy vậy do lực từ hấp dẫn có đường sức từ nam cực đến bắc cực nên lục địa 

bắc mỹ dần dần bị đẩy lên phía bắc. Theo thời gian dần dần khối lục địa này sẽ 

chui sâu vào lòng bắc cực và biến mất. Do Trái đất là một hình cầu trong lòng ẩn 

chứa đầy chất lỏng cho nên khi khối vật chất đi vào lòng bắc cực thì phải có 

khối vật chất được đẩy từ trong lòng Trái đất ra từ phía nam tạo ra các đảo ở Ấn 

Độ Dương hoặc lục địa Nam Cực.  

        b) Tiếp theo ta xét xem khi nào lực từ hấp dẫn có ảnh hưởng tới các hiện 

tượng trên Trái đất. Ta đã biết rằng lực hấp dẫn (được phát hiện bởi I.Newton 

qua định luật hấp dẫn) gây ra hiện tượng hai hiện tượng tiêu biểu: thủy triều 

(nước), quả táo rơi (thực vật). Ở đây  ta có thể tìm ra được hai hiện tượng tương 

tự gây ra bởi lực từ hấp dẫn. Hiện tượng tạo núi Himalaya, dãy An-pơ do lục địa 

ấn độ và Italia bị đẩy lên phía bắc do lực từ hấp dẫn. Còn hiện tượng tiếp theo 

đó là sự di cư của các loài chim (động vật). Lý do tại sao lại có chim di cư đó là 
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chúng bị đẩy lên phía bắc (do lực từ hấp dẫn). Cách giải thích như sau : Thủy tổ 

của các loài chim là ở phương nam, chính là ở các vùng đầm hồ hay các đảo mà 

chúng bay đến (mà chúng ra hay nói là để tránh rét ở phương Bắc). Có một số 

trong chúng làm tổ ở phía bắc của hồ, hoặc làm tổ ở đảo mà kiếm ăn ở vùng 

biển phía nam của đảo do di chuyển nhiều lần, nhiều đời theo hướng bay về 

phương bắc ( dọc theo đường sức của từ hấp dẫn) cho nên não của chúng bị ảnh 

hưởng bởi lực đẩy của từ hấp dẫn về hướng bắc cứ như vậy chúng bị dịch 

chuyển về phía bắc, có nghĩa là chúng làm tổ xa dần về hướng bắc. Thời gian 

lâu dài cho đến lúc tổ của chúng bị đưa rất xa đến nơi giáp danh vùng giá lạnh 

bởi nếu tiếp tục lên cao hơn nữa thì chúng sẽ bị chết rét, không tồn tại. Do sự 

dịch chuyển này rất từ từ qua nhiều đời nên loài chim có đủ thời gian để tăng 

cường sức lực và kinh nghiệm cho một di chuyển xa như vậy. Một trường hợp 

đặc biệt là một loài chim kiếm ăn ở phương nam mà  không bị văng lên phía bắc 

đó là loài chim cánh cụt. Để tồn tại lại nên thủy tổ của mình thì loài chim này 

không bay nữa, do đó cánh của chúng bị thoái hóa. Những loài chim nào mà 

đường bay của chúng không lặp đi, lặp lại nhiều lần, nhiều đời về hướng bắc thì 

không bị “văng” về phía bắc do lực từ hấp dẫn. (Thực ra thì chim di cư không 

phải bay về phương Nam để tránh rét mà là tổ của chúng bị đẩy dần lên phía Bắc 

theo đường sức từ trường của trường hấp dẫn tạo bởi do hiện tượng cảm ứng hấp 

dẫn khi Trái đất quay quanh trục. ở đây  trường từ đã tác động lên hệ thần kinh, 

có thể là bộ phận định hướng giúp cho chúng bay đúng đường. Cơ chế này được 

di truyền lại cho các thế hệ sau). Hiện tượng tương tự cũng đã được khám phá 

vào năm 1975 đã chỉ ra một ảnh hưởng trực tiếp và có thể lặp lại của địa từ 

trường (của trường điện từ) lên một cơ thể sống. Đó là việc R.Blakamore, khi 

đang làm  nghiên cứu sinh tại trường đại học tổng hợp bang Massachusetts, đã 

phát hiện ra các vi khuẩn yếm khí trong đầm lầy đã có một cơ chế rất tốt để định 

hướng trong địa từ trường, chúng luôn biết cách bơi về phương bắc theo hướng 

phương đường sức của trường địa từ.  
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Phần IV : BÌNH LUẬN 

         

1. Sự tồn tại khối tâm của Vũ trụ  

        Liệu Vũ trụ có khối tâm hay như một miếng bánh nho không có tâm mà 

mọi viên nho "nhìn" những viên nho khác chạy ra xa với tốc độ tỷ lệ với khoảng 

cách của chúng. Điều này chắc sẽ được khám phá bởi các nhà thiên văn với các 

thiết bị là các ống kính viễn vọng ngày càng tối tân. Nhưng giả sử nếu Vũ trụ có 

khối tâm thì chắc chắn đó là một hốc đen  khổng lồ. Ngoài ra ở xung quanh sẽ là 

các thiên hà lùn, trẻ đang tản ra xa. Vào những năm  90 của thế kỷ trước người 

ta đã phát hiện ra "Bức tường lớn" có kích thước khổng lồ chứa các thiên hà và 

quần thiên hà tập trung. Các vùng có thiên hà phân bố đan xen với các khoảng 

không rộng tới hàng trăm triệu năm ánh sáng, tạo nên cấu trúc dạng ngăn hốc 

giống như bong bóng xà phòng. Mỗi bong bóng có kích thước tới trăm triệu năm 

ánh sáng, bên  trong trống rỗng còn trên bề mặt bong bóng tập trung các thiên 

hà. Liệu khối tâm của Vũ trụ có nằm ở vùng giữa của "Bức tường lớn" này hay 

không. Và có thể nằm chính trong khoảng không rộng lớn tới hàng trăm triệu 

năm ánh sáng trên hay không ?  

        2. Các vấn đề liên quan đến trường hấp dẫn.  

        Trong phần này ta kể lại câu chuyện về hằng số Vũ trụ (Cosmological 

Constant) của Einstein. Thật vậy, ngay sau khi phát minh ra phương trình trường 

vào năm 1916 trong lý  thuyết tương đối tổng quát thì Einstein đã áp dụng vào 

việc nghiên cứu Vũ trụ như một tổng thể. Ông rút ra một kết luận rất bất ngờ là, 

hoặc Vũ trụ phải giãn nở trong đó các sao, vật chất phải bay ra vô cùng, hoặc 

nếu không thì toàn thể Vũ trụ sẽ co về chính nó, dù nó có một lượng hữu hạn các 

sao và một lượng hữu hạn vật chất hay không. Điều đó có nghĩa là  từ phương 

trình riêng của mình, Einstein đã khám phá ra sự giãn nở của Vũ trụ. Nhưng tiếc 

thay vào thời gian đó (năm 1916) các quan sát thiên văn còn hạn chế nên chỉ 

thấy các sao ở gần có tốc độ rất nhỏ, nghĩa là một Vũ trụ tĩnh nhưng không biết 

tại sao nó lại không co rút về tâm của nó. Trong hoàn cảnh đó, Einstein đã phải 

cố gắng thực hiện một điều chỉnh giữa hiện thực và phương trình của ông. Và 
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ông đã làm như vậy bằng cách biến đổi phương  trình   hoàn   mỹ  đã  giúp  ông  

và   vật   lý   học   mô   tả  tự  nhiên   một   cách   tuyệt   vời.   Thật   vậy, 

phương trình   

R - Rg
2

1
= - GT8  

được biến đổi thành  R - Rg
2

1
- g  = - GT8  

 

       Tại đây ông đã bổ sung một hằng số đơn giản với tensor metric g                 

của nó. Sự biến đổi mà Einstein đã thực hiện trong phương trình được trù tính 

sao cho nó ít ảnh hưởng đến những hiện tượng cục bộ địa phương, nhưng lại có 

hiệu ứng lớn đối với những khoảng cách khổng lồ. Đó là một kế hoạch tài tình - 

một cái gì đó mà chỉ có bản thân Einctein mới có thể làm.  

        Phương trình (2) chứa hằng số Vũ trụ  thật sự là mô hình toán học đầu 

tiên của Vũ  trụ như một tổng thể. Trong mô hình này, Vũ trụ là tĩnh - chẳng co 

cũng giãn. Nó có dạng hình cầu có độ cong không đổi và hữu hạn. Nhưng đây 

mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện phiêu lưu của hằng số Vũ trụ  .   

        Thật vậy, khi đưa hằng số Vũ trụ vào phương trình của Einstein thì việc đó 

có cảm giác như vô hại, nhưng thách thức đã đến ngay sau đó. Năm 1925, dùng 

kính thiên văn cỡ lớn 200 inch, Hubble đã phân tích cả khoảng cách lẫn hiệu 

ứng dịch chuyển đỏ Doppler đối với 12 thiên hà và đã đi đến khám phá lớn. Nói 

chung, các thiên hà đang chạy ra xa khỏi chúng ta với tốc độ tỷ lệ với khoảng 

cách từ chúng đến chúng ta. Mô hình tĩnh của Vũ trụ không còn thích hợp nữa. 

Và, đối với một Vũ trụ đang giãn nở với tốc độ không đổi - như  trường hợp đã 

rút ra từ dữ kiện của Hubble về những thiên hà tương đối gần - hằng số Vũ  trụ 

trong phương trình của Einctein không còn cần thiết nữa. Năm 1931, sau khi đến 

thăm  California và xem các tính toán của các nhà thiên văn, Einstein thừa nhận 

rằng hằng số Vũ  trụ trong phương trình của ông là không phù hợp và ông chính 

thức từ bỏ nó.  

        Tóm tắt giai đoạn trên (từ  năm 1917 - 1931), Einstein đã đưa hằng số Vũ 

trụ vào phương trình (1) để có một cái gì đó đẩy Vũ trụ ra ngoài, để chống lại xu 



 39 

hướng co rút về tâm của nó theo phương trình trường mà ông đã thiết lập. Ở đây 

hằng số Vũ trụ dương có  thể tác động như một lực đẩy để chống lại lực hút do 

hấp dẫn. Do đó khi khám phá ra Vũ trụ đang giãn nở vào năm 1931 thì Einstein 

đã loại bỏ hằng số Vũ trụ.  

        Giai đoạn tiếp theo (sau năm 1931) khi A. Friedmann vứt bỏ giả thiết Vũ 

trụ tĩnh và  giải phương trình (1) ông nhận được kết quả tương  ứng với một Vũ 

trụ giãn nở, mở ra một chương mới đối với Vũ trụ học hiện đại. Điều này dẫn 

đến việc Lemaitre và những người khác đặt ra một câu hỏi rõ ràng: "Nếu Vũ trụ 

giãn nở, thì sự giãn nở đó bắt đầu từ lúc nào ?  

 Câu trả lời trực giác là vào một lúc nào đó trong quá khứ, mọi thứ trong 

Vũ trụ rất gần nhau - và do đó cực kỳ nóng và đậm đặc. Từ một điểm vật chất và 

năng lượng vô cùng đậm đặc, Vũ trụ khổng lồ  không biết làm sao đã tiến hóa 

bằng sự giãn nở  một cách nhanh chóng.  

 Trong một cuộc nói chuyện trên radio của đài BBC vào cuối những năm 

1940, nhà Vũ trụ học thuộc Đại học Cambrige Fred Hogle đã gieo thuật ngữ 

"Big Bang" để mô tả vụ nổ khủng khiếp khai sinh ra Vũ trụ và sự giãn nở của 

nó. Lý thuyết Big Bang tiêu chuẩn lý luận rằng sau vụ nổ khổng lồ, không gian 

bắt đầu giãn nở. Sau đó vào lúc nào đó vật chất có khối lượng được tạo ra: vật 

chất như chúng ta biết, protons, electrons và neutrons, tất cả nằm trong trạng thái 

một thùng cháo cực kỳ nóng nhưng bắt đầu nguội dần khi nó giãn nở. Vũ trụ lúc  

đầu   là   một   khối   mờ  đục   bởi  vì  nó  quá  đậm  đặc:   bức   xạ  dưới   dạng  

photons  thường xuyên bị thẩm thấu và tái phát. Chỉ khi Vũ trụ đã đạt được 

300.000 năm thì nó mới trở nên đủ trong sáng để photons có thể du hành theo 

đường thẳng. Sự mờ tối của Vũ trụ lúc ban đầu đóng vai trò như một đường 

biên.  

        Khi chúng ta nhìn càng xa hơn vào không gian với những kính viễn vọng 

mạnh hơn,  thì có nghĩa là chúng ta cũng nhìn ngược thời gian ngày càng xa hơn 

trở về quá khứ. Hiển nhiên là chúng ta sẽ đạt tới một giới hạn. Nếu các kính viễn 

vọng của chúng ta có thể thực sự nhìn xa tới 14 tỷ năm ánh sáng thì chúng ta sẽ 

không còn nhìn thấy gì ở khoảng cách đó  nữa. Theo phần lớn các tính toán đã 
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biết, Vũ trụ có khoảng từ 12 đến 14 tỷ năm tuổi, do đó 14 tỷ  năm rất gần với 

Big  Bang - gần Big Bang hơn so với lúc Vũ trụ mới được 300.000 năm. Nhưng 

trước lúc 300.000 tuổi, Vũ trụ là một khối mờ đục, do đó chúng ta không thể 

nhìn thấy bất kỳ cái gì tại khoảng cách đó hoặc lùi xa hơn nữa.  

         Khoảng một tỷ năm sau Big Bang, những ngôi sao đầu tiên và thiên hà bắt 

đầu hình thành. Các cụm và siêu cụm thiên hà xuất hiện theo thời gian. Vũ trụ 

tiếp tục giãn nở, cuối cùng sẽ đạt đến kích thước như ngày nay.  

        Tuy vậy lý thuyết Big Bang tiêu chuẩn (được suy ra từ phương trình (1) của 

Einstein) không thể giải thích được 2 thách đố  lớn của Vũ trụ học: vấn đề Vũ 

trụ phẳng và vấn đề đường chân trời. Người ta tin rằng khi Vũ trụ mới được 1 

giây tuổi sau Big Bang thì Vũ trụ phẳng một cách bất ngờ, nghĩa là mật độ của 

Vũ trụ bằng mật độ tối hạn (k = 0). Còn đường chân trời là những điểm mà sau 

đó chúng ta không nhìn thấy nữa. Cụ thể thiên hà xa nhất mà ta quan sát được 

cách ta khoảng 13 tỷ năm ánh sáng. Tính đồng nhất của các bức xạ hóa thạch 

trong Vũ trụ cũng là vấn đề  mà lý thuyết Big Bang tiêu chuẩn không giải thích 

được. Để giải thích những bài toán này A. Guth năm 1979 đã đề xuất lý thuyết 

Vũ trụ lạm phát, nghĩa là trong khảng thời gian vô cùng nhỏ. Sau Big Bang thì 

Vũ trụ giãn nở với tốc độ lạm phá hàm mũ. Tư tưởng Vũ trụ học của Guth dựa 

vào một cơ chế quen thuộc với các nhà vật lý hạt cơ bản (Đó là các đơn cực từ - 

các hạt cơ bản chỉ có một cực từ duy nhất thay vì hai cực từ thông thường - theo 

một số lý thuyết điều này phải tồn tại trong Vũ trụ). Và nhờ đó một dạng vật 

chất không bình thường vào buổi đầu của Vũ trụ có thể tạo ra một lực hấp dẫn 

âm (lực đẩy thay vì lực hút) làm giãn nở Vũ trụ. Sự giãn nở do lực đẩy đã duy trì  

tính đồng nhất của không gian và cung cấp lời giải thỏa đáng cho bài toán đường 

chân trời.  

 Như vậy lý thuyết Vũ trụ lạm phát đã dùng một lực đẩy làm cho Vũ trụ 

giãn nở với tốc độ hàm mũ trong những khoảng khắc ban đầu ngay sau Big 

Bang. Do đó việc sử dụng hằng số Vũ trụ cho lực đẩy cũng rất thích hợp với giai 

đoạn này. Ta sẽ mô tả kỹ hằng số này trong phần sau.  

         Cuối cùng, những quan sát mới đối với các siêu tân tinh xa xôi cho thấy 
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không gian không những đang tiếp tục giãn nỡ, mà còn đang gia tốc sự giãn nở 

của nó. Vậy phải tồn tại một   lực  đẩy   không   gian   giãn   ra   chống   lại   lực   

hấp   dẫn.   Do   vậy   tồn   tại  năng  lượng   chân không - được mô hình hóa bởi 

hằng số Vũ trụ của Einstein - tạo nên lực đẩy đó. Theo S.  Weinberg thì hằng số 

Vũ trụ λ và mật độ  năng lượng của chân không Pv có quan hệ với nhau theo 

biểu thức:  

λ = 8 GPv 

 

       Trong khi đó năng lượng chân không Pv được tính qua từ trường B của 

trường hấp dẫn của Vũ trụ là:  

 

 

Pv = 2

02

1
B  

        Trong đó 0  là độ tự cảm hấp dẫn.  

         Như vậy phương trình (2) của Einstein chứa hằng số Vũ trụ λ (ở đây thực 

ra λ không còn là hằng số nữa mà đã là đại lượng biến thiên) cho ta mô tả sự tiến 

hóa của Vũ trụ.  

        Trở lại với mô hình Vũ trụ lạm phát, nghĩa là thời gian ban đầu khi Vũ trụ 

chỉ có một khối tâm duy nhất là hốc đen có bán kính Ro với khối lượng M và 

vận tốc góc ω.  

         Gọi S là moment lưỡng cực từ của khối tâm (trong trường hấp dẫn), lúc đó 

từ trường hấp dẫn B trên bề mặt của khối tâm là hình cầu có bán kính Ro có giá 

trị là: B0 = 0 .S  

        Vậy tại điểm cách tâm của khối tâm khoảng cách R (R>Ro) thì từ trường B 

có độ lớn là:       

 

R

RS
B 00 ..
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         Lúc đó hằng số Vũ trụ  được thể hiện qua năng lượng chân không Pv có 

giá trị:  

                   

  vGP8  

  = 
2

0
.4

CR

SRG
 

         Mặt khác trên bề mặt của khối tâm sự giãn nở bằng không, do đó Vũ trụ tại 

thời điểm t = 0 tương  ứng với R = Ro là Vũ trụ phẳng. Do đó tại đó mật độ vật 

chất bằng mật độ tới hạn,vậy lực duy nhất tác động lên Vũ trụ là lực đẩy tạo bởi 

lực từ hấp dẫn. Lúc này hằng số Vũ trụ  có vai trò quyết định đến sự giãn nở 

của Vũ trụ. Ta có phương trình:  
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Vậy ta có 

R = R0e
kt
,  0t  

Trong đó: 0.
4

SR
C

G
k  là hằng số. 

         Như vậy Vũ trụ giãn nở theo hàm mũ, ta có mô hình Vũ trụ lạm phát ở 

những thời điểm ban đầu sau Big Bang và ngay bên ngoài khối tâm.  

         Để kết thúc bài viết này ta đưa ra nhận xét rằng do hằng số hấp dẫn G rất 

nhỏ cho nên các lực trong trường hấp dẫn chỉ nhận biết được qua các quan sát 

trong Vũ trụ. Cụ thể lực hấp dẫn F1 chỉ được Newton tính toán qua định luật của 

Keppler về quỹ đạo chuyển động của Sao Hỏa. Còn lực từ hấp dẫn F2  (nếu tồn 

tại) chỉ được biết đến qua các quan sát các siêu tân tinh đưa đến sự giãn nở gia 

tốc của Vũ trụ. Ngoài ra giữa các lực F1 và F2  cũng có sự khác biệt. Lực F1  có 
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tác dụng rõ rệt ở gần các vật thể có khối lượng, còn lực F2  có tác dụng mạnh khi 

khối tâm có vận tốc góc lớn. Điều nói ở trên thể hiện rõ rệt ở các thiên hà xoắn 

ốc.  

         Đến đây ta tạm thời dừng cuộc chu du trong Vũ trụ với thuyết "văng".  

 


