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Part 4 – Volume 2
Phần 4 – Quyển 2
Các Cặp Nguyên lý Vận động
Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội đã được hình thành và tồn tại trên cơ sở
của các Nguyên lý Đối lập. Tư tưởng của Nguyên lý Đối lập xuyên suốt toàn
bộ các Quá trình và Giai đoạn Hình thành, Tồn tại, Vận động và Biến đổi
cũng như Phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội.
Cũng trên cơ sở của Nguyên lý Đối lập, 6 Cặp Nguyên lý Vận động
của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội lần lượt được trình bày như dưới đây:
1.
Nguyên lý Động – Tĩnh
Động và Tĩnh chính là hai đặc tính đối lập của Vận động – Chuyển
động nói chung nhằm xác định sự cân bằng cả trên phương diện Tuyệt đối
và Tương đối.
Thật vậy, Einstein đã từng chứng minh được rằng, khi tốc độ chuyển
động của Vật tăng lên thì Khối lượng của Vật sẽ tăng theo. Dĩ nhiên động
năng của Vật cũng tăng theo... Hiện tượng này nói lên điều gì? Nguyên lý
Động sẽ lý giải điều này.
1.1. Nguyên lý Động
Theo Nguyên lý Bán rã, Vũ trụ có thể xảy ra các quá trình Sinh Cặp
như dưới đây:
U=0
⇒U=P+N=0
Hoặc U ≠ 0
⇒ U = OverU + MinusU
Trên đây là các hệ thức Bán rã Lượng tử theo Nguyên lý Tuyệt đối.
Tuy nhiên, trên thực tế, các Cặp không bao giờ bằng nhau về Giá trị
Tuyệt đối hoặc không bao giờ thoả mãn điều kiện ban đầu như các hệ thức
trên đã mô tả. Mà giữa các Lượng tử đối lập luôn tồn tại một Sai số ξ theo
các hệ thức dưới đây:
U=P+N+ξ=0
Hoặc U = OverU + MinusU + ξ
• Hiệu ứng Bù sai
Vì có sự sai số giữa các Lượng tử nên các Lượng tử phải tương tác lẫn
nhau để có thể ra quá trình cho – nhận một lượng Giá trị đúng bằng ½ξ để
chúng có thể cân bằng được sai lệch giữa chúng sao cho thoả mãn điều kiện
ban đầu như các hệ thức theo Nguyên lý Tuyệt đối nói trên.
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Việc Bù sai thông qua sự cho – nhận luôn được xảy ra phổ biến trong
Vũ trụ như sự Bức xạ của các Thiên thể thuộc Họ Mặt trời và các Siêu Thiên
thể có thể bức xạ được Năng lượng: Năng lượng từ Mặt trời sẽ cung cấp liên
tục cho các Thiên thể xung quanh nó làm cho các Thiên thể tăng vận tốc
chuyển động và làm tăng Khối lượng động của các Thiên thể do Hiệu ứng
Sinh Khối và như Einstein đã chứng minh. Bản thân khi Năng lượng truyền
vào Thiên thể thì Thiên thể cũng đã nhận thêm một Khối lượng tương ứng
như dưới đây:
m = E/C2
Trong đó, m là Khối lượng tương đương do Năng lượng E nhận được
gây ra, C là Vận tốc ánh sáng.
Ngoài ra, Năng lượng đó sẽ gây ra sự gia tăng Vận tốc của Thiên thể
và làm tăng Khối lượng của Thiên thể theo hệ thức Einstein như dưới đây:
m

M=

1 − v2 / c2

Trong đó, M là Khối lượng động của Thiên thể được xác định tại vận
tốc chuyển động v, m là Khối lượng Tĩnh tương đối của Thiên thể tại một
trạng thái Tĩnh Tương đối. C là vận tốc ánh sáng.
Vì vậy, Khối lượng của Thiên thể khi nhận được Năng lượng E sẽ
được đồng thời được tăng lên bởi ít nhất thông qua hai hình thức Sinh Khối
(Sinh Khối trực tiếp từ Năng lượng và Sinh Khối thêm do vận tốc tăng lên).
Tuy nhiên, quá trình cho – nhận này sẽ rất khó thực hiện nếu các
Lượng tử được tạo ra đều là các Lượng tử nguyên không thể phân chia được
hoặc không thể bức xạ được Năng lượng. Ví dụ, các Hạt trong Nguyên tử
không thể bức xạ ra Năng lượng cho nhau!?.
Lúc đó, các Lượng tử chỉ có thể bù trừ sự sai lệch giữa chúng bằng
cách tạo ra sự chuyển động. Khi chuyển động, các Giá trị động sẽ tăng lên
làm cho sự sai lệch giữa các Lượng tử được giảm đi.
Đó chính là Hiệu ứng Bù sai: Thông qua sự chuyển động – vận động
giữa các Lượng tử mà nó có thể làm giảm được Sai số Tương đối giữa các
Lượng tử. Vì lý do đó, các Lượng tử nói chung phải luôn vận động – chuyển
động liên tục để duy trì khả năng cân bằng Sai số Tương đối giữa chúng.
Theo Einstein, nếu Lượng tử vận động – chuyển động càng mạnh thì
Khối lượng của nó sẽ càng tăng. Vậy nên sự chuyển động – vận động giữa
các Lượng tử cũng phải được xác định sao cho N hoặc MinusU luôn phải có
vận tốc (khả năng) vận động – chuyển động nhanh hơn so với P hoặc OverU
để Giá trị của N hoặc MinusU được tăng lên so với P hoặc OverU (vì Sai số
giữa P và N hoặc giữa OverU và MinusU là do N bé hơn P hoặc MinusU bé
hơn mức qui định so với OverU).

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

2

Principle of Motion – Part 4 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

Vì vậy, quá trình cho – nhận ½ξ giữa P và N hoặc OverU và MinusU
sẽ gây ra sự dịch chuyển giữa chúng.
Tam Nguyên Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:
Định luật 37: Sự Bù sai giữa các Lượng tử trong một Cặp Lượng tử
Đối lập được thực hiện nhờ sự chuyển động – vận động tương đối giữa các
Lượng tử: Sai số càng lớn thì chuyển động – vận động tương đối càng mạnh.
1.2. Nguyên lý Tĩnh
Khi chuyển động – vận động thì các Lượng tử tất yếu có xu hướng rời
xa nhau. Vì vậy, nó sẽ làm cho kích thước Không gian của Vũ trụ tăng lên,
Vị trí tồn tại (khoảng cách tồn tại) của các Lượng tử trong Vũ trụ luôn bị
thay đổi khiến cho Vũ trụ bị mất cân bằng về Không gian.
• Hiệu ứng Quay
Theo trên cũng như theo định luật 19, Mục 4.1. Nguyên lý Trùng vị,
Phần 2 – Quyển 2 thì mỗi một Lượng tử tồn tại trong Vũ trụ luôn phải được
xác định với một Vị trí tương ứng. Vì vậy, sự chuyển động – vận động nói
chung luôn có nguy cơ làm thay đổi Vị trí tồn tại của Lượng tử.
Để có thể vừa đảm bảo được khả năng chuyển động cho Hiệu ứng Bù
sai thực hiện sự bù sai số giữa các Lượng tử như đã được trình bày ở
Nguyên lý Động nói trên và vừa phải giữ nguyên Vị trí tồn tại thì các Lượng
tử phải thực hiện sự chuyển động quay quanh nhau.
Khi đó, khoảng cách giữa các Lượng tử được xác định gần như không
đổi cũng như Vị trí tồn tại của các Lượng tử trong Vũ trụ được thay đổi
trong một khoảng cho phép. Đó chính là Hiệu ứng Quay.
• Hiệu ứng Tĩnh
Để thoả mãn khả năng Bù sai giữa các Lượng tử thông qua sự chuyển
động – vận động tương đối giữa chúng và vừa phải đảm bảo Vị trí tồn tại
của các Lượng tử chỉ được phép sai lệch nhỏ nhất thì các Lượng tử phải thực
hiện quay quanh nhau mà không thể chuyển động Tịnh tiến.
Thật vậy, trong trường
V1
V2
hợp nếu là chuyển động Tịnh
V
V
1
2
Q1
tiến sẽ có ba trường hợp xảy ra
Q2
Q1
Q2
như dưới đây:
o Cùng phương và ngược chiều
Giả sử Q1 và Q2 chuyển động theo hai hướng ngược nhau thì theo
phép cộng tốc độ thì Vận tốc Tương đối giữa Q1 và Q2 sẽ bằng tổng của hai
vận tốc riêng phần. Khi đó, cả hai Lượng tử đều có cùng Vận tốc Tương đối
nên không thể hiệu chỉnh được Sai số (vì có cùng Vận tốc Tương đối nên
các Lượng tử đều gia tăng Giá trị theo cùng tỷ lệ như nhau).
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o Cùng phương ngược chiều
Hoặc nếu hai Lượng tử chuyển động Tịnh tiến theo cùng chiều thì
Vận tốc Tương đối giữa chúng theo phép ‘cộng tốc độ’ sẽ bằng hiệu của hai
vận tốc riêng phần. Vì thế, hai Lượng tử đều có cùng một Vận tốc Tương đối
nên chúng cũng đều cùng tăng Giá trị theo cùng tỷ lệ.
o Khác phương và khác chiều
Nếu khác phương và khác chiều thì Vận tốc Tương đối giữa các
Lượng tử phải được xác định theo phép cộng Vector.
Nói tóm lại, cho dù các chuyển động giữa Q1 và Q2 theo phương chiều
như thế nào thì chúng đều tạo ra sự chuyển động tương đối giữa chúng với
cùng Vận tốc Tương đối nên không có hiệu lực để hiệu chỉnh Sai số giữa
chúng theo Hiệu ứng Bù sai.
Ngược lại, nếu là chuyển động quay thì Vận tốc Tương đối giữa các
Lượng tử sẽ khác nhau bởi vì nó được xác định bởi Vận tốc góc khác nhau:
Nhờ sự khác nhau về Vận tốc góc giữa các Lượng tử mà khả năng
khác nhau về Vận tốc Tương đối được xảy ra nên Hiệu ứng Bù sai mới có
thể hiệu chỉnh Sai số giữa các Lượng tử thông qua sự chuyển động – vận
động (Vận tốc góc của P hoặc OverU sẽ luôn bé hơn Vận tốc góc của N
hoặc MinusU).
Mặt khác, khi thực hiện chuyển động quay thì khoảng cách giữa các
Lượng tử được xác định gần như không
Q1
đổi nên Không gian của Vũ trụ không bị
giãn rộng trong quá trình chuyển động –
Q2
vận động của các Lượng tử. Bên cạnh đó,
U
sự thay đổi Vị trí của các Lượng tử trong
Vũ trụ cũng coi như rất nhỏ như hình bên.
Vì vậy, chuyển động quay gây nên Hiệu ứng Tĩnh (Tĩnh là vì Khoảng cách
và Vị trí tồn tại của các Lượng tử được giữ với sai lệch cho phép – coi như
không đổi).
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 38: Sai số giữa các Lượng tử luôn được hiệu chỉnh nhờ quá
trình chuyển động quay quanh nhau giữa các Lượng tử.
Qua đó, Sai số giữa chúng được hiệu chỉnh tới mức nhỏ nhất và với
khả năng sai lệch nhỏ nhất về Vị trí tồn tại của các Lượng tử trong Vũ trụ.
1.3. Các hình thức chuyển động – vận động
Theo trên, mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội
phải luôn chuyển động – vận động để đảm bảo các trạng thái cân bằng.
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Đối với các Vũ trụ và Tự nhiên thì mọi Thực thể tồn tại trong nó đều
phải luôn chuyển động với mọi hình thức.
Đối với Xã hội thì mỗi một cn người, mỗi một Tổ chức Xã hội đều
phải phấn đấu dưới mọi hình thức. Ví dụ, một Công ty Kinh doanh muốn tồn
tại được thì nó phải nỗ lực hết mình để kinh doanh sao cho Doanh số Kinh
doanh của họ thu được ít nhất chi trả được Lương bổng cho Nhân viên và
đóng góp được những khoản Thuế, Phúc lợi Xã... đó chính là những điều
kiện cân bằng để cho phép Công ty đó có thể tồn tại..
Như vậy, đối với Xã hội thì các hình thức vận động rất phức tạp,
không thuần tuý như đối với các Sự vật – Hiện tượng xảy ra trong Vũ trụ và
Tự nhiên.
1.4. Phương – chiều chuyển động – vận động
Đây là một vấn đề nghiên cứu hết sức lý thú, nó lý giải cho mọi quá
trình chuyển động – vận động xảy ra trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội theo
đúng khuynh hướng phát triển của Vũ trụ, Tự nhiên cũng như Xã hội.
• Khuynh hướng Xã hội
Để có thể lý giải một cách rõ ràng và cụ thể, hãy lấy ví dụ về sự cạnh
tranh giữa hai Công ty Kinh doanh có cùng những Hạng mục Kinh như
nhau: Khi đó hai Công ty sẽ nỗ lực hết mình để có được sự vượt trội về
Doanh số bán ra so với Công ty đối thủ của mình (Kinh doanh là một trong
những hình thức của vận động Xã hội).
Vậy thì điều gì đã và đang xảy ra? Đó chính là xu hướng của cả hai
Công ty đều có cùng phương – chiều vận động!
Thật vậy, cả hai Công ty phải vận động cùng khuynh hướng mà không
thể đi ngược khuynh hướng nhau bởi vì nếu không cùng nỗ lực cùng khuynh
hướng thì sự kinh doanh của họ không thể đạt được các Chỉ tiêu Kinh doanh
và Doanh số của họ để đảm bảo được sự tồn tại và phát triển của Công ty
mình. Vì thế, để cung. tồn tại thì cả hai Công ty đều phải có cùng khuynh
hướng vận động.
• Khuynh hướng Vũ trụ và Tự nhiên
Hoàn toàn tương tự, mọi quá trình vận động – chuyển động của Vũ trụ
và Tự nhiên cũng đều phải có cùng khuynh hướng. Nó có thể cho phép
khẳng định một cách chắc chắn rằng để ccó thể cùng tồn tại thì mọi Lượng
tử trong một Cặp Lượng tử bất kỳ phải chuyển động cùng phương và cùng
chiều nhau.
Đây chính là điều mà Vật lý Hiện đại cũng như Khoa học Hiện đại
chưa dám khẳng định mà cho đến nay mọi Lĩnh vực Khoa học đang nhận
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thức một cách mơ hồ rằng mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ và Tự
nhiên có thể vận động theo nhiều khuynh hướng khác nhau!
Những phân tích và lý giải dưới đây sẽ cho thấy rằng mọi Sự vật và
Hiện tượng có thể xảy trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội chỉ được phép theo
một số khuynh hướng hữu hạn. Không thể theo mọi khuynh hướng bất kỳ.

V1

Q2 V2
Hai Lượng tử
Đồng tính chuyển
U động cùng chiều

Q1 V
1

V2
Q2

U

Hai Lượng tử Đối
lập chuyển động
ngược chiều nhau

Trường Tương tác

Q1

Trường Tương tác

Trường Tương tác

Thật vậy, hãy xét một số trường hợp dưới đây:
Q1

V1

V2
Q2

Hai Lượng tử bất
đẳng trị chuyển
động vuông góc
U

Trên đây là ba trường hợp chuyển động của các Lượng tử trong một
Cặp Lượng tử bất kỳ tồn tại trong Vũ trụ.
o Trường hợp thứ nhất
Hai Lượng tử Đồng tính – Đồng lượng sẽ nhận được cùng một mức
tương tác như nhau từ Vũ trụ nên sẽ có cùng chiều và cùng phương chuyển
động với nhau cũng như có cùng Vận tốc chuyển động.
Trường hợp này sẽ được chứng minh bằng Toán học Mơ hồ - Quyển 3.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 39: Hai Lượng tử Đồng tính – Đồng lượng có cùng phương
chiều chuyển động – vận động và có cùng Tốc độ – Tốc lực chuyển động và
vận động.
Chú ý: Tốc độ là để chỉ Vận tốc chuyển động thuần tuý.
Tốc lực là tốc độ phát triển, khả năng bán rã và sinh mới các Lượng tử
để tạo ra sự phát triển của Lượng tử.
Bởi vì sự vận động bao gồm cả sự phát triển cho nên phải đề cập Tốc
lực là khái niệm có tính khái quát của các loại hình thức Vận động nói chung.
o Trường hợp thứ hai
Hai Lượng tử Đồng lượng – Đối lập Thuộc tính sẽ cùng nhận được
một mức tương tác nhưng ngược chiều nhau từ Vũ trụ vì vậy sẽ có cùng
phương chuyển động nhưng ngược chiều nhau và có cùng Vận tốc Tuyệt đối.
Trường hợp này cũng sẽ được chứng minh cụ thể bằng Toán học Mơ
hồ ở Quyển 3.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
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Định luật 40: Hai Lượng tử Đồng lượng – Đối lập Thuộc tính Tuyệt
đối có cùng phương chuyển động – vận động nhưng ngược chiều nhau với
Vận tốc – Tốc lực Tuyệt đối bằng nhau.
o Trường hợp thứ ba
Hai Lượng tử bất kỳ không bằng nhau về Giá trị Tuyệt đối sẽ nhận
được sự tương tác không như nhau trong Vũ trụ nên sẽ khác nhau về phương
chiều chuyển động – vận động trong Vũ trụ.
Do Hiệu ứng Âm – Dương, một Lượng tử (có Giá trị Tuyệt đối lớn
hơn) được coi là Dương và Lượng (có Giá trị Tuyệt đối bé hơn) sẽ được coi
là Âm sẽ tạo ra sự tương tác Âm – Dương giữa chúng (xem thêm Phần 7 ở
Quyển 2 về các Nguyên lý Tương tác) nên chúng sẽ chuyển động vuông góc
với nhau.
Điều này sẽ được chứng minh bằng Toán học Mơ hồ ở Quyển 3.
Tam Nguyên Luận rút ra nội dung định luật dưới đây:
Định luật 41: Hai Lượng tử bất kỳ không bằng nhau về Giá trị Tuyệt
đối luôn chuyển động theo phương vuông góc với nhau.
1.5. Các biến thái của Chuyển động – Vận động
Sự vận động – chuyển động trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội luôn tạo
ra nhiều biến thái. Đặc biệt là biến thái của những Cặp Lượng tử không bằng
nhau về Giá trị Tuyệt đối.
Như trên vừa trình bày, hai Lượng tử bất kỳ không bằng nhau về Giá
trị Tuyệt đối sẽ luôn chuyển động vuông góc với nhau. Và cũng như trên
vừa phân tích và lý giải rằng sở dĩ các Lượng tử phải chuyển động – vận
động nói chung là để thông qua Vận tốc chuyển động mà Sai số giữa chúng
được hiệu chỉnh vì Vận tốc chuyển động khác nhau thì chúng sẽ được gia
tăng Giá trị theo một lượng khác nhau...
Cũng chính vì vậy nên giữa chúng phải hình thành theo chuyển động
quay quanh nhau để tạo ra sự ‘tham chiếu’ Vận tốc Tương đối tạo ra sự khác
nhau cả về Vận tốc Tương đối cũng như Vận tốc Tuyệt đối để chủ yếu tạo
ra Lượng Bù sai lớn hơn cho Lượng tử có Giá trị Tuyệt đối bé hơn.
Chính vì vậy, để thoả mãn được sự chuyển động theo phương vuông
góc giữa các Lượng tử cũng như giữ Vị trí Tồn tại của các Lượng tử trong
Vũ trụ với độ sai lệch nhỏ nhất do chuyển động thì hình thức chuyển động
quay quanh nhau luôn thoả mãn mọi yêu cầu.
Q1

Q1 – 2

Q1
Q2

Q2
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Có ba trường hợp cụ thể như ba hình trên:
o Trường hợp chỉ có hai Lượng tử
Hình thứ nhất mô tả sự chuyển động quay xảy ra giữa hai Lượng tử.
Trong đó, Lượng tử có Giá trị Tuyệt đối lớn hơn Q2 sẽ làm ‘Tâm quay” cho
Lượng tử có Giá trị Tuyệt đối bé hơn Q1.
Khi đó, vì Lượng tử Q1 luôn quay quanh Q2 nên bất kỳ mọi lúc mọi
nơi thì Vận tốc chuyển động của Q1 so với Q2 luôn được xác định bởi tiếp
tuyến của Quĩ đạo chuyển động của Q2. Dễ chứng minh rằng, tiếp tuyến này
luôn vuông góc với đường nối giữa Q1 và Q2 tức có nghĩa là Q1 luôn chuyển
động vuông góc với Q2.
o Trường hợp có ba Lượng tử
Đây là trường hợp có nhiều ‘trường hợp con’ xảy ra nhưng trong nội
dung này chỉ đề cập hai khả năng có thể xảy ra phổ biến trong Thế giới Vi
mô đó là sự chuyển động quay của các Điện tử quanh Hạt nhân của Nguyên
tử. Đây mới thực sự là những chuyển động phức tạp cả trên phương diện Lý
thuyết lẫn trên phương diện khám phá Thực tiễn.
Hãy xét trường hợp thứ hai được mô tả bởi hình giữa, hai Lượng tử
quay quanh Q2 đều có Giá trị bằng nhau tức là Q1 và Q1 – 2 đều là hai Lượng
tử Đồng tính – Đồng lượng nên khi đó chúng có thể chuyển động cùng
phương chiều và có cùng vận tốc chuyển động nên tất yếu Q1 và Q1 – 2 phải
chung nhau trên cùng một Quĩ đạo.
Khi đó, Q1 và Q1 – 2 phải tạo ra một Dương tương đối và một Âm
tương đối để tạo ra sự đối xứng nhau trên Quĩ đạo. Tức là Q1 và Q1 – 2 sẽ
đuổi nhau trên cùng Quĩ đạo và sẽ lệch Phase nhau 1800 (hình giữa).
Mặt khác, Q1 và Q1 – 2 cũng có thể hợp nhất thành một ‘Sao đôi’ để
cùng chuyển động cùng nhau.
Như vậy, có hai trường hợp có thể xảy ra đối với các Cặp Lượng tử
Đồng tính – Đồng lượng Q1 và Q1 – 2 là ghép Cặp tạo ‘’Sao đôi’ với sự Lệch
Phase 00 trên Quỹ đạo hoặc tách thành hai Lượng tử đuổi theo nhau theo một
góc Lệch Phase 1800 trên Quĩ đạo. Các trường hợp Lệch Phase với các góc
khác 1800 (đối ngẫu) hoặc 00 (Sao đôi) không thể xảy ra.
Ngoài ra, trong nhưng khám phá mới về Hoá học Cấu trúc cũng như
về Vật lý Hạt đã chứng minh rằng các Cặp Điện tử trong cùng một lớp Quĩ
đạo thường tạo ra Spin quay ngược chiều nhau để triệt tiêu Năng lượng Điện
Từ do quá trình chuyển động của các Hạt mang điện gây ra.
Vậy thì những trường hợp này được lý giải và các biến thái của chúng
sẽ xảy ra như thế nào?
Đây là những biến thái hết sức phức tạp, sẽ được lý giải và chứng
minh bằng Toán học Mơ hồ cũng như sẽ được đề cập ở những phần tiếp theo.
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2.
Cặp Nguyên lý Bám – Trượt
Từ những trình bày trên có thấy rằng các Lượng tử luôn bám theo
nhau trong suốt Quá trình Tồn tại và Vận động cũng như Biến đổi và Phát
triển của chúng.
Thật vậy, Vật lý Hiện đại cũng như Thiên văn học đã từng chứng
minh rằng các Nguyên tử được tạo bởi các Hạt mang điện quay quanh nhau
(trong đó, Hạt nhân Nguyên tử được tạo bởi các Proton và Neutron, các
Electron lập thành các Quĩ đạo quay quanh Hạt nhân). Các Thiên thể cũng
quay quanh nhau và hợp thành Hệ Thiên thể. Đó chính là Nguyên lý Bám.
R = Const
R := R ± 1/2L

Nhưng những quan sát gần đây của Thiên văn học cho thấy rằng các
Vũ trụ đang ngày một giãn rộng nên các Hệ thiên thể và các Thiên thể đang
chuyển động ngày một nhanh hơn, ngày một trở nên xa nhau hơn. Đó chính
là Nguyên lý Trượt.
Nhưng sự Bám – Trượt giữa các Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ, Tự
nhiên và Xã hội xảy ra như thế nào. Những Nguyên lý này khái quát tất cả
mọi đặc tính của Bám – Trượt giữa các Lượng tử đang xảy ra trong Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội.
2.1.

Nguyên lý Bám

Sinh – Thành

Nguyên lý Bám là nhân tố quan
trọng nhất gây nên sự ‘nỗ lực’ chuyển
U
động – vận động của tất cả các Thực
thể trong Vũ trụ và Vận động của các
Sự vật – Hiện tượng trong Xã hội...
theo cùng những phương chiều xác
định: Sự bám theo nhau giữa các
Bám lẫn nhau
Yang
Yin
Lượng tử tạo thành chuyển động quay
quanh nhau nhằm để hiệu chỉnh sai số giữa chúng như trên đã trình bày.
• Hiệu ứng Bám
Hiệu ứng Bám là tác nhân quan trọng nhất giúp cho Sự vật – Hiện
tượng giảm được mọi Sai số giữa các Lượng tử tới mức nhỏ nhất. Có hai
trường hợp cụ thể dưới đây:
o Bám theo Giá trị để đảm bảo Sai số nhỏ nhất
Theo Nguyên lý Tuyệt đối, khi Vũ trụ sinh ra một Cặp Lượng tử bất
kỳ nào đó thì Giá trị giữa chúng phải bằng nhau tuyệt đối nhưng đối lập
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nhau về Thuộc tính sao cho tổng giá trị của chúng luôn đúng bằng Không
như sau:
U=0
⇒U=P+N=0
Hoặc U ≠ 0
⇒ U = OverU + MinusU
Tuy nhiên, trên thực tế, các Cặp không bao giờ bằng nhau về Giá trị
Tuyệt đối hoặc không bao giờ thoả mãn điều kiện ban đầu như các hệ thức
trên đã mô tả. Mà giữa các Lượng tử đối lập luôn tồn tại một Sai số ξ theo
các hệ thức dưới đây:
U=P+N+ξ=0
Hoặc U = OverU + MinusU + ξ
Vì có sự sai số giữa các Lượng tử nên các Lượng tử phải tương tác lẫn
nhau để có thể ra quá trình cho – nhận một lượng Giá trị đúng bằng ½ξ để
chúng có thể cân bằng được sai lệch giữa chúng sao cho thoả mãn điều kiện
ban đầu như các hệ thức theo Nguyên lý Tuyệt đối nói trên.
Đó chính là Hiệu ứng Bám. Hiệu ứng Bám là hiện tượng theo sát các
Giá trị giữa P và N hoặc OverU và MinusU để đảm bảo Sai số giữa chúng là
nhỏ nhất và được giữ không đổi hoặc với tỷ số giữa các Lượng tử là không
đổi trên phương diện Giá trị thuần tuý (Bám theo Giá trị để hiệu chỉnh Sai số
về Giá trị giữa các Lượng tử).
V

V
P hoặc OverU

P hoặc OverU

ξ hoặc U0

ξ

N hoặc MinusU

N hoặc MinusU

t

t
Nguyên lý Bám thực tế (Trượt)

Nguyên lý Bám lý tưởng

Theo trên, nếu U ban đầu bằng Không (U0 = 0) thì sự bám theo nhau
giữa P và N luôn giữ cho chúng một Sai số ξ không đổi. Vì thế, khi P và N
cùng tăng lên Vô cùng thì ξ được coi là bằng Không so với P và N: Khi P và
N tiến về Vô cùng thì P và N có thể triệt tiêu lẫn nhau và được diễn đạt bởi
các hệ thức dưới đây (Chú ý: Các Giá trị trên hình trên đây đều được qui
theo Giá trị Tuyệt đối):
U=0
U=P+N+ξ
P → ∞, N → ∞
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⇒ LimP/N = 1 ⇔ ξ = 0
⇒ P ⊕ N = 0 (tại Vô cùng)
Hoặc nếu U ban đầu khác Không (U0 ≠ 0) thì Sai số của sự bám theo
theo nhau giữa OverU và MinusU chính là Giá trị U (tức là U0) và được diễn
đạt bởi các hệ thức dưới đây:
U ≠ 0 (tức U0 ≠ 0)
U = OverU + MinusU
OverU → ∞, MinusU → ∞
⇒ LimOverU/MinusU = 1 ⇔ U0 = 0
⇒ OverU ⊕ MinusU = 0 (tại Vô cùng)
Khi OverU và MinusU cùng tiến về Vô cùng thì cũng giống như
trường hợp nói trên, U0 so với OverU và MinusU coi như bằng Không nên
OverU và MinusU có thể triệt tiêu nhau tại Vô cùng.
Trên thực tế, sự bám theo nhau giữa P và N không giữ được Sai số ξ
không đổi giữa chúng mà chúng luôn tạo ra thay đổi về Sai số biến động
trong khoảng xác định bởi tỷ số giữa N/P không đổi và được diễn đạt bởi các
hệ thức dưới đây:
U=0
U = P + N + Σξi
P → ∞, N → ∞
⇒ P/N = Const ⇔ Σξ → ∞
⇒ P ⊕ N ≠ 0 (P và N không thể triệt tiêu nhau tại Vô cùng)
Tương tự, nếu U ban đầu khác Không thì quá trình tăng trưởng của
OverU và MinusU trên cơ sở tham chiếu với Giá trị ban đầu của U sẽ luôn bị
gia tăng một lượng Sai số là Σξi và được mô tả bởi các hệ thức dưới đây:
U ≠ 0 (tức U0 ≠ 0)
U = OverU + MinusU + Σξi
OverU → ∞, MinusU → ∞
⇒ OverU/MinusU = Const ⇔ Σξi ≠ 0
⇒ OverU ⊕ MinusU ≠ 0 (tại Vô cùng OverU và MinusU không thể
triệt tiêu lẫn nhau).
Như vậy, cho dù cả hai trường hợp nói trên hoặc là giữ nguyên Sai số
không đổi hoặc giữ nguyên tỷ số không đổi thì P và N hoặc OverU và
MinusU luôn có tác dụng thúc – đẩy (đẩy – kéo) lẫn nhau: Nếu P hoặc
OverU tăng thì nó sẽ kéo theo sự tăng trưởng của N hoặc MinusU (theo Giá
trị Tuyệt đối). Ngược lại, nếu N hoặc MinusU tăng (theo Giá trị Tuyệt đối)
thì nó cùng sẽ thúc (đẩy) Giá trị của P hoặc OverU tăng lên theo.
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Đó chính là các nguyên tắc của Hiệu ứng Bám và Nguyên lý Bám.
Ngoài ra, Nguyên lý Bám và Hiệu ứng Bám còn xảy ra theo phương chiều
Vận động – Chuyển động như dưới đây:
o Bám theo phương chiều chuyển động – vận động
Ngoài ra, Hiệu ứng Bám còn có một ý nghĩa khác là bám theo sự
chuyển động giữa các Lượng tử: Hiệu ứng Bám gây nên sự chuyển động và
vận động theo cùng phương và cùng chiều giữa các Lượng tử.
Thật vậy, Thiên văn học và Vật lý học Hiện đại cũng đã từng thừa
nhận rằng mọi Thiên thể, Hệ Thiên thể và các Hạt Vật lý nói chung đều
được chuyển động theo những phương chiều xác định nhất định chứ không
thể chuyển động một cách tự do theo bất kỳ chiều nào hay phương nào.
Ví dụ, các Hạt Vật lý luôn được xác định theo hai chiều quay trái và
quay phải. Nhưng một số Hạt chỉ có thể quay trái hoặc chỉ có thể quay phải...
Tương tự, Trái đất, Mặt trời và các Thiên thể trong Thái Dương Hệ
luôn có cùng phương và chiều chuyển động với nhau.
Vì sao các Lượng tử Đồng tính lại chỉ có thể chuyển động – vận động
cùng phương cùng chiều với nhau?
Chú ý: Các Cặp Điện tử trong cùng một lớp Quĩ đạo của các Nguyên
tử lại luôn quay ngược chiều nhau là để triệt tiêu Năng lượng Điện – Từ do
sự chuyển động của các Hạt mang điện gây ra.
Như vậy, riêng đối với các Hạt mang điện thì chúng thường hợp Cặp
Đồng tính với nhau và quay ngược chiều nhau. Đối với các Hạt không mang
điện thì chúng luôn quay thuận chiều nhau và cùng phương.
Nhưng không có nghĩa là chúng chỉ có thể quay được theo một chiều
mà chúng vẫn có thể đổi ngược chiều quay trong một số trường hợp đặc biệt.
Đặc biệt một số Hạt không thể đổi ngược chiều quay trong bất kỳ
trường hợp và điều kiện nào, đơn cử là các Hạt Neutrino luôn chỉ có thể
quay được theo một chiều duy nhất. Chỉ có Phản hạt của Neutrino mới có
thể quay ngược lại và cũng chỉ quay ngược chiều của Neutrino chứ không
thể quay thuận theo chiều của Neutrino.
Q1

Q1 – 2

Q1
Q2

Q2

Q1 – 2

Q1

Q2

Các hình trên đây mô tả sự bám theo nhau giữa các chuyển động và
vận động giữa các Lượng tử: Hình bên trái mô tả sự bám theo nhau giữa hai
Lượng tử không đồng Giá trị, khi đó Lượng tử bé Q1 (có Giá trị Tuyệt đối
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bé) sẽ phải quay quanh Lượng tử lớn Q2 (có Giá trị Tuyệt đối lớn). Tuy rằng
chúng khác nhau về tốc độ và khác nhau về Quĩ đạo nhưng chúng có cùng
phương chiều.
Hình giữa mô tả sự bám theo nhau giữa hai Lượng tử Đồng lượng và
có cùng Thuộc tính (Đồng tính), lúc này hai Lượng tử có cùng Quĩ đạo
chuyển động – vận động với cùng vận tốc và phương chiều nhưng Lệch
Phase nhau 1800 tạo nên sự Đối ngẫu.
Hình bên phải mô tả sự bám theo nhau cũng của hai Lượng tử Đồng
lượng và Đồng tính nhưng theo Nguyên lý Sao đôi: Hai Lượng tử hợp nhất
thành một Tập hợp được gọi là Sao đôi và cùng nhau với cùng Quĩ đạo và
cùng vận tốc cũng như cùng phương chiều.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật tổng quát dưới đây:
Định luật 42: Các Lượng tử Đồng tính trong cùng một Hệ luôn có
cùng phương chiều chuyển động – vận động (cùng chiều quay).
Như vậy, sự khác nhau về Giá trị giữa các Lượng tử có cùng Thuộc
tính sẽ qui định cho chúng những Quĩ đạo Lượng tử khác nhau. Điều này
cho phép lý giải rằng các Điện tử trong các Nguyên tử có thể quay được ở
các lớp Quĩ đạo khác nhau là vì hai lý do.
Thứ nhất: Số Điện tử tham gia ở các lớp Quĩ đạo phải khác nhau;
Thứ hai : Khối lượng động của các Điện tử ở các lớp Quĩ đạo khác
nhau cũng sẽ có Giá trị khác nhau. Tức là ứng với mỗi lớp Quĩ đạo thì các
Electron phải có Khối lượng động khác nhau.
Để có thể đạt được Khối lượng khác nhau thì Vận tốc chuyển động
của các Điện tử cũng phải khác nhau.
Vì vậy định luật tổng quát dưới đây một lần nữa khẳng định thêm:
Định luật 43: Các Lượng tử Đồng lượng luôn có cùng vận tốc chuyển
động với cùng một bán kính Quĩ đạo.
Điều đó cho phép khẳng định một cách chắc chắn rằng nếu các Lượng
tử có cùng Giá trị Tuyệt đối nhưng đối lập nhau về Thuộc tính sẽ luôn
chuyển động – vận động ngược chiều nhau.
Ngoài ra, Nguyên lý Bám còn khẳng định một cách tổng quát rằng
mọi Lượng tử trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội không thuần tuý chỉ tham
gia vào một mối quan hệ vận động – chuyển động duy nhất mà chúng luôn
tham gia rất nhiều vận động – chuyển động phức tạp khác trong Vũ trụ, Tự
nhiên và Xã hội.
Tam Nguyên Luận cho rằng các Thiên thể được tập hợp thành một Hệ
Thiên thể, các Hệ Thiên thể tập hợp thành một dải Ngân Hà hay Thiên Hà...
cũng như các Hạt tập hợp vào nhau để tạo thành các Nguyên tử, các Hạt
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Tục Thái cực

Các lớp Quĩ đạo

Siêu Vi mô (Quark) hợp nhất thành các Hạt Cơ bản (Electron, Proton và
Neutron)... đều theo cùng cấu trúc như nhau và tạo thành Hệ Bất đồng phẳng.
Trong đó, Hạt nhân được tạo bởi Lượng tử có Giá trị Tuyệt đối lớn nhất và
được ‘lắng’ xuống dưới cùng, tiếp theo là các Lượng tử bé hơn tạo thành các
lớp Quĩ đạo xếp lớp lên nhau và hình thành theo một Hệ Xếp lớp của các
Quĩ đạo.

Các lớp Quĩ đạo Thiên thể
trong một Hệ Thiên thể luôn
tạo thành Hệ xếp lớp theo
đường cong bởi Trục Thái cực

Hình trên đây (bên trái) mô tả 8 lớp Quĩ đạo của Thái Dương Hệ, dưới
cùng là Mặt trời, tiếp theo là 7 Thiên thể còn lại (vì Thái Dương Hệ có 9
Hành tinh nhưng trong đó Mặt trăng là Vệ tinh của Trái đất nên thực tế Mặt
Trăng và Trái đất được coi là một Lượng tử hợp nhất và vì thế Mặt trăng
không được xếp vào một lớp Quĩ đạo riêng của Thái Dương Hệ). Các Hành
tinh của Thái Dương Hệ đều quay cùng chiều nhau.
ω1 – 2
ω1

Thái Dương Hệ

V1

V1
f

Thiên Hà Trái đất

U

f

ω2

V2
Thiên Hà Trái đất

U
V2
Đại Thiên Hà Vũ trụ

Ngoài ra, Thái Dương Hệ phải quay quanh trong một Hệ Thiên Hà
Trái đất và chiều quay của Thái Dương Hệ cũng có cùng phương chiều với
toàn bộ các ‘Thái Dương Hệ’ khác trong Thiên Hà Trái đất cũng như có
cùng phương chiều quay với Thiên Hà Trái đất.
Tương tự, Thiên Hà Trái đất lại phải quay trong cùng một Đại Thiên
Hà Vũ trụ nên chúng phải có cùng phương chiều quay với nhau.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật tổng quát dưới đây:
Định luật 44: Mọi Lượng tử bất kỳ trong Vũ trụ luôn tham gia nhiều
thành phần chuyển động khác nhau theo cùng một phương chiều thống nhất.
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Định luật nói trên khẳng định cũng như định nghĩa rõ ràng bản chất
của Nguyên lý Bám bắt buộc mọi Lượng tử trong cùng một Hệ phải có cùng
một qui luật Vận động – Chuyển động thống nhất theo cùng một khuynh
hướng, nhất quán theo cùng một phương chiều duy nhất.
2.2. Nguyên lý Trượt
Ngược lại với Nguyên lý Bám, Nguyên lý Trượt gây nên sự bất đồng
khuynh hướng và phương chiều của các Quá trình Vận động – Chuyển động
trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội: Nguyên lý Trượt xảy ra do Sai số Lượng
tử ξ như các hệ thức dưới
Quyểnđây:
2
U=P+N+ξ=0
Các Nguyên lý
hoặc U = OverU + MinusU + Σξ
Tư tưởng Đối lập
làm Tiên đề

V

V

P hoặc OverU

P hoặc OverU

ξ hoặc U0

ξ

N hoặc MinusU
Nguyên lý Bám lý tưởng

N hoặc MinusU

t

Nguyên lý Trượt (Trôi)

t

Điều gì sẽ xảy ra khi Sai số ξ giữa các Thể Đối lập (Lưỡng Nghi) P và
N hoặc OverU và MinusU xuất hiện? Đó chính là sự trôi dần của các Lượng
tử thoát ra khỏi sự ràng buộc lẫn nhau.
• Hiệu ứng Trôi (Trượt)
Tục Thái cực

Các lớp Quĩ đạo

y

Nguyên lý Trượt gây nên sự
không đồng phẳng giữa các
lớp Quĩ đạo của các Lượng tử
trong một Hệ Lượng tử bất kỳ

Vũ trụ học
Quyển 3
yết

Vxz

Vy
z

x

Khi Sai số giữa các Lượng tử tăng dần thì các Lượng tử cũng sẽ thay
đổi Vận tốc chuyển động – vận động càng lớn để bù vào Sai số giữa chúng
theo các Nguyên lý Động – Tĩnh đã trình bày trên đây: Sự gia tăng Vận tốc
chuyển động – vận động sẽ làm cho Bán kính Quĩ đạo (Khoảng cách) của
các Lượng tử trong Vũ trụ cũng sẽ phải thay đổi theo chiều gia tăng lên và
tạo ra Chu trình Gia tăng theo hình Xoắn ốc (tạo Hiệu ứng Xoắn).
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Chuyển động Quay của một Lượng tử bất kỳ luôn được xác định bởi
Vxz và sự gia tăng Khoảng cách (Bán kính Quĩ đạo) cũng sẽ làm cho x và z
tăng lên (Khoảng cách gia tăng theo cùng mặt phẳng) như hình bên trái trên.
Mặt khác, sự khác nhau về Giá trị giữa các Lượng tử không chỉ làm
cho chúng khác nhau về Bán kính (Khoảng cách) theo mặt phẳng thuần tuý
mà chúng cũng sẽ khác nhau theo cả Không gian (Bất đồng phẳng). Vì thế,
khi các Lượng tử trượt khỏi nhau thì Không gian giữa chúng cũng sẽ bị giãn
ra theo cả mọi chiều (x, y, z) bởi Vxz (Vận tốc Quay) và Vy (Vận tốc Trôi
hay còn gọi là Vận tốc Trượt) tạo ra một Chu trình Xoắn ốc theo Không gian
như được mô tả ở hình bên phải nói trên.
ω1

Thái Dương Hệ

V1

f

U

ω2

h
(y)

V2

V1

Thiên Hà Trái đất

f

Độ lệch y – h
Không gian

ω1 – 2

U
V2
Thiên Hà Trái đất
Đại Thiên Hà Vũ trụ
Các hình nói trên mô tả sự Trượt khỏi nhau theo Không
gian do sự Sai lệch Giá trị giữa các Lượng tử. Nếu Sai số
càng lớn thì độ lệch Không gian h theo Trục y càng lớn
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Trục Thái Cực

Các quĩ đạo nghiêng

Như vậy, Khoảng cách giữa các Lượng tử có Giá trị khác nhau sẽ
được xác định theo cả ba chiều của Không gian (x, y, z). Nếu sự sai khác
giữa chúng càng lớn thì Khoảng cách này càng lớn.
Cũng chính vì vậy, Hiệu ứng Trôi gây nên sự chuyển động – vận động
lệch phương giữa các Lượng tử trong cùng một Hệ Lượng tử. Hình bên mô
tả sự dao động của các Quĩ đạo của các Lượng tử tạo ra sự nghiêng – lắc
xung quanh Trục Thái cực của Hệ
Lượng tử do Hiệu ứng Trôi gây nên.
Ngoài ra, một số ít trường hợp,
các Lượng tử có thể chuyển động
ngược chiều nhau. Đặc biệt, các lớp
Quĩ đạo Điện tử trong các Nguyên tử,
các Điện tử trong cùng một lớp Quĩ đạo
sẽ hợp nhau thành Cặp và quay ngược
Tương tác giữa các Thiên thể tạo chiều nhau để triệt tiêu Năng lượng
nên các Quĩ đạo nghiêng góc
Điện từ do quá trình chuyển động của
Lượng giác theo Ngũ Hành
chúng gây ra. Như vậy, sự quay ngược
chiều chỉ được xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt mà thôi, không xảy
ra phổ biến.
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Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật thứ nhất của
Nguyên lý Tương đối và là định luật thứ tư của Tam Nguyên Luận như sau:
Định luật 45: Các Lượng tử Bất đồng lượng (khác Giá trị Tuyệt đối)
trong cùng một Hệ sẽ chuyển động – vận động trên các Quĩ đạo riêng không
đồng phẳng.
Sự bất đồng phẳng của các Quĩ đạo của các Lượng tử sẽ tạo ra Không
gian có tính cầu phương cho Vũ trụ như được mô tả bởi hình dạng của Thái
Dương Hệ (gồm 8 lớp Quĩ đạo xếp lớp lên nhau tạo thành khối cầu – thực tế
các Thiên thể cũng như Vũ trụ có Không gian dạng hình Quả Trám).
3.
Cặp Nguyên lý Quay – Tịnh tiến
Như trên đã phân tích và lý giả rằng quá trình quay quanh nhau giữa
các Lượng tử trong Vũ trụ là nhằm để hiệu chỉnh Sai số giữa chúng. Vì vậy,
chuyển động quay là sự chuyển động có tính phổ biến và tất yếu trong Vũ
trụ và Tự nhiên cũng như trong Xã hội.
Mặt khác, dù là chuyển động quay hay chuyển động tịnh tiến thì khi
các Lượng tử vận động – chuyển động, giữa chúng luôn hình thành một
Hiệu ứng Bóp khiến cho khoảng cách giữa các Lượng tử trở nên bé hơn:
• Hiệu ứng Bóp
Thật vậy, khi chuyển động – vận động càng nhanh thì các Giá trị động
của Lượng tử đều tăng lên (Khối lượng của các Thực thể càng tăng khi Vận
tốc chuyển động càng lớn) nên tương tác động giữa các Lượng tử cũng càng
mạnh và khiến cho khoảng cách giữa các Lượng tử trở nên thu hẹp hơn (Sai
số giữa các Lượng tử trở nên nhỏ hơn so với sự Gia tăng Giá trị Động của
các Lượng tử):
U=0
U=P+N+ξ
P → ∞, N → ∞
⇒ LimP/N = 1 ⇔ ξ = 0
⇒ P ⊕ N = 0 (tại Vô cùng)
Hoặc nếu U ban đầu khác Không (U0 ≠ 0) thì Hiệu ứng Bóp giữa
OverU và MinusU được diễn đạt bởi các hệ thức dưới đây:
U≠0
U = OverU + MinusU
OverU → ∞, MinusU → ∞
⇒ LimOverU/MinusU = 1 ⇔ U0 = 0 (tại Vô cùng)
Điều đó có nghĩa là Khoảng cách giữa các Lượng tử cũng được xác
định bởi Sai số giữa chúng như đã từng được trình bày ở các Phần trước.
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Vì vậy, lý giải trên đây khẳng định chắc chắn hơn cho sự chứng minh
của Einstein rằng khi tốc độ chuyển động tăng lên thì Kích thước của Vật sẽ
co lại theo hệ thức dưới đây:
L=

l
1 - v2 / c 2

L2

ChiÒu t¨ng tr−ëng

L1

Trong đó, L là Kích thước ban đầu của Vật ở trạng thái Tĩnh Tương
đối. l là Kích thước của Vật khi chuyển động ở Vận tốc V và C là Vận tốc
của ánh sáng.
Hình bên đây mô tả Hiệu ứng
Bóp: Khi các Lượng tử chuyển động
với Vận tốc V1 thì Khoảng cách
V1
V2
giữa các Lượng tử đạt được cho
phép là L1. Nhưng khi chúng chuyển
động với Vận tốc V2 lớn hơn V1 thì
Khoảng cách giữa các Lượng tử sẽ
bị co lại với giá trị L2 bé hơn L1.
Vì vậy, khi Vũ trụ được sinh ra do sự bán rã liên tục của các Cấu trúc
Vật chất Nguyên thuỷ thì chúng sẽ tạo ra Dòng Vật chất ngày càng nhiều và
tốc độ chuyển động giữa chúng
càng gia tăng nên Hiệu ứng Bóp
xảy ra càng mạnh và càng bóp hẹp
các dòng Vật chất của Vũ trụ thành
những Dải hẹp và được gọi là các
ố đen
MHacma
dải Thiên Hà, Đại Thiên Hà.
Trên thực tế, Vũ trụ được cấu
Líp
§ÞaHà
tÇng
Thiên
tạo bởi các dải Thiên Hà và Đại
Thiên Hà rất lớn là những dải rất
hẹp của vô số các Hệ Thiển thể.
Hình trên mô tả Vũ trụ được tạo bởi các Đại Thiên Hà nối liên nhau
thành các lớp Xoắn ốc: Mỗi một lớp Xoắn ốc được coi là một Đại Thiên Hà.
Tâm của Vũ trụ được gọi là Hố đen thực chất cũng chỉ là một khoảng
không của Vũ trụ cực lớn và vô cùng.
Tuy vậy, do số lượng các Thiên thể được tạo ra càng ngày càng nhiều
và kích thước của các Thiên thể cũng càng ngày càng tăng lên do quá trình
lớn dần của các Thiên thể nên Kích thước của các Đại Thiên Hà và các
Thiên Hà cũng ngày càng tăng lên và Khoảng cách giữa các Đại Thiên Hà sẽ
ngày càng gia tăng.
Hoàn toàn tương tự, khi các Lượng tử càng ở lớp Quĩ đạo xa nhất thì
vận tốc chuyển động của chúng sẽ càng lớn nên các lớp Quĩ đạo ngoài cùng
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Bị bóp
hẹp lại
Tục Thái cực

của Hệ Lượng tử (Hệ
Thiên thể, Vũ trụ) sẽ bị
bóp hẹp lại và làm cho
Không gian của Hệ
Lượng tử có dạng Cầu
phương.

Các lớp Quĩ đạo

Renovated Oriental Learning

y

Bị bóp
hẹp lại

Vũ trụ học

Hiệu ứng Bóp gây nên sự bóp
hẹp Quĩ đạo của các lớp Quĩ
đạo xa nhất của Hệ Lượng tử
bất kỳ tạo ra Hệ Cầu phương

Quyển 3
yết

Vxz

Vy

z

x

thể phải được giải thích
theo một nguyên tắc khác
được trình bày trong
Phần 7 – Quyển 2 về các
Nguyên lý Tương tác.
Các bức ảnh chụp
về Vũ trụ cho thấy rằng
Vũ trụ được tạo bởi các
Đại Thiên Hà liên tiếp
nhau và tạo thành hình
chảo chứng tỏ rằng các lớp Đại Thiên Hà càng ở xa càng bị bóp lại nên mới
tạo thành hình chảo. Tận cùng của Vũ trụ, các Đại Thiên Hà sẽ càng bị bóp
lại nhỏ hơn và tạo thành một Vũ trụ có Không gian Cầu phương.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 46: Sự chuyển động – vận động của các Lượng tử gây nên
sự bóp hẹp khoảng cách giữa các Lượng tử.
Đối với các Sự vật – Hiện tượng xảy ra trong Xã hội cũng nhất quán
theo cùng khuynh hướng: Khi Xã hội càng phát triển mạnh, sự cạnh tranh
nhau giữa các Tập đoàn Tư bản Kinh tế xảy ra càng gay gắt (tốc độ càng
nhanh) thì các Tập đoàn càng rút ngắn khoảng cách với nhau.
Thật vậy, để đạt được những thành công trong cạnh tranh thì không
chỉ các Tập đoàn phải bằng mọi hình thức Kinh doanh để có thể chiếm lĩnh
được Thị trường mạnh hơn Tập đoàn đối thủ mà các hoạt động Tình bào
Kinh tế giữa hai Tập đoàn cũng trở nên nhạy bén hơn: Họ cần phải biết được
mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và chính sách của đối thủ để có được những
đối sách đúng đắn hơn trong chiến lược cạnh tranh của mình.
Những hoạt động Tình báo Kinh tế là một trong những yếu tố làm
ngắn khoảng cách giữa các Tập đoàn (các Tập đoàn ‘hiểu nhau’ rõ hơn và
trở nên ‘thân thiện’ hơn).
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Mặt khác, càng ngày, những phát minh và ứng dụng về Khoa học
cũng như những phương sách về Kinh sách về Kinh tế giữa các Tập đoàn sẽ
ngày càng trở nên vừa có tính phổ biến và vừa có tính thống nhất (áp dụng
đồng thời cùng những phát minh như nhau). Sự thống nhất về những ứng
dụng thành quả Khoa học đã rút ngắn khoảng cách giữa các Tập đoàn...
3.1. Nguyên lý Quay
Chuyển động Quay là một hình thức chuyển động giúp cho các Lượng
tử có thể bù được Sại số giữa chúng một cách hiệu quả như trên đã trình bày
nhưng không làm thay đổi khả năng định vị (Vị trí Tồn tại được xác định
trong Vũ trụ) và một mặt khác chúng tạo ra được sự phân bố đều Năng
lượng trong toàn hệ.
Thật vậy, Hiệu ứng Lắng sẽ được xảy ra như dưới đây:
• Hiệu ứng Lắng
Như ở Phần 1 – Quyển 2 đã từng lý luận và phân tích rằng Vũ trụ
ngày càng phát triển thì Mật độ (Tỷ trọng) của Vật chất trong Vũ trụ ngày
càng giảm đi (do sự bán rã của Vật chất ngày càng làm cho cấu trúc Vật chất
càng ngày càng biến đổi từ những Nguyên tố nặng thành các Nguyên tố nhẹ
hơn nên cấu trúc Vật chất của Vũ trụ ngày càng Rỗng dần hơn) và điều đó
cũng có nghĩa là chúng đang muốn phủ đều Mật độ Vật chất cho mọi nơi
trong Vũ trụ.
Sở dĩ chúng không phủ đều được Mật độ Vật chất trong Vũ trụ là vi
do Hiệu ứng Bóp đã làm cho Vật chất bị bóp hẹp và co cụm thành các Đại
Thiên Hà, Thiên Hà, Hệ Thiên thể, Thiên thể rồi các Nguyên tố Hoá học...
Nhưng xu Vũ trụ phải phân bố đều Mật độ Vật chất cho mọi nơi trong
Vũ trụ thông qua Quá trình Bán rã liên tục và không ngừng của Vũ trụ.
Mặt khác, Năng lượng của Vũ trụ cũng phải được phân bố đều trong
Vũ trụ. Vì vậy, để đảm bảo được sự phân bố đều của Năng lượng thì phương
thức chuyển động quay là biện pháp tốt nhất để phân bố đều Năng lượng cho
Vũ trụ.
Thật vậy, khi chuyển động quay, nhờ có bán
Q1
kính chuyển động khác nhau giữa các lớp cấu trúc của
Vũ trụ mà làm cho Động năng giữa các lớp Vũt trụ
R1
cũng khác nhau:
Hình bên mô tả sự chuyển động quay giữa hai
Lượng tử Q1 (có Giá trị bé) và Q2 có (Giá trị lớn). Vì
R2
Q2
Giá trị của chúng khác nhau nên Bán kính Quĩ đạo
quay của chúng cũng khác nhau. Khi quay trên Quĩ
đạo, Động năng mà từng Lượng tử có thể nhận được là:
M1 = m1.V12/2
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M2 = m2.V22/2
M1 và M2 lần lượt là Động năng của Q1 và Q2. V1 và V2 lần lượt là
Vận tốc dài của Q1 và Q2. m1 và m2 lần lượt là Khối lượng của Q1 và Q2.
Khi đó, các Vận tốc dài có thể được xác định gần đúng bởi hệ thức
dưới đây:
V = ω.R
Trong đó, ω là Vận tốc góc của Hệ, R là bán kính từng Quĩ đạo rieeng
của mỗi Lượng tử.
Hãy lấy ví dụ về sự quay của Trái đất, Q1 được coi là một phần tử ở
bề mặt của Trái đất và Q2 được coi là một phần tử ở gần Tâm của Trái đất
thì sự khác nhau về Bán kính của Q1 và Q2 sẽ làm cho Vận tốc dài của chúng
sẽ khác nhau.
Đặc biệt là V1 sẽ lớn hơn V2 vì vậy nếu Q1 và Q2 bằng nhau về Khối
lượng thì Động năng của Q1 sẽ lớn hơn của Q2 rất nhiều. Thay vì điều đó,
các Nguyên tố nhẹ sẽ được ‘nổi’ lên bề mặt của Trái đất và các Nguyên tố
càng nhẹ sẽ càng lắng sâu hơn vào Tâm của Trái đất để cân bằng Động năng
giữa các phần tử cấu tạo nên Trái đất.
Đó chính là Hiệu ứng Lắng. Hiệu ứng Lắng tạo ra sự Phân ly về cấu
trúc Vật chất sao cho các phần tử nhẹ luôn ở các lớp ngoài cùng và các phần
tử càng nặng sẽ càng lắng vào tâm.
Mục đích của Hiệu ứng Lắng là làm cho Động năng của mọi phần tử
cấu tạo nên Hệ Quay luôn bằng nhau.
Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 47: Chuyển động quay của một Hệ bất kỳ nhằm phân bố
Động năng và Năng lượng như nhau cho mọi Lượng tử cấu thành nên Hệ
Tương tự, không chỉ Động năng do chính chuyển động quay của Hệ
gây ra cho mọi phần tử cấu tạo nên Hệ phải bằng nhau. Nhờ quá trình quay
mà các Lượng tử luôn nhận được Năng lượng tương tác từ bên ngoài vào Hệ
một cách luân phiên như nhau.
Ví dụ, Trái đất quay xung quanh Mặt trời đã giúp cho mọi nơi trên
Trái đất nhận được Năng lượng Mặt trời đồng đều như nhau sau những Chu
kỳ (ngày và đêm) nhất định.
Như vậy, chuyển động quay là một sự vận động mang lại cho Vũ trụ,
Tự nhiên và Xã hội mọi khả năng cân bằng về mọi mặt (giúp cho các Lượng
tử hiệu chỉnh được mọi Sai số có thể xảy ra giữa chúng tới mức nhỏ nhất).
3.2. Nguyên lý Tịnh tiến
Ngược lại với Nguyên lý Quay, Nguyên lý Tịnh tiến gây ra sự bất cân
đối lớn hơn giữa các Lượng tử. Nhưng do Vũ trụ là một Hệ cực lớn nên các
Lượng tử không chỉ tham gia một thành phần chuyển động thuần tuý của Hệ
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của nó mà Hệ của nó tham gia vào một Hệ khác lớn hơn... Không những vậy,
sự thay đổi vận tốc quay cũng sẽ làm cho Lượng tử bất kỳ tạo ra nhiều
chuyển động khác nhau trong Không gian nên quá trình chuyển động – vận
động của mọi Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội càng trở
nên phức tạp hơn.
ω1

Thái Dương Hệ

V1

f

U

ω2

h
(y)

V1

Thiên Hà Trái đất

f

Độ lệch
Không gian

ω1 – 2

V2

U
V2
Thiên Hà Trái đất
Đại Thiên Hà Vũ trụ
Lượng tử tham gia vào nhiều Hệ cấu trúc khác nhau
trong Vũ trụ. Mỗi Hệ đều có các chuyển động riêng với
Vận tốc khác nhau tạo nên Đa chuyển động cho Lượng tử

Hình trên đây mô tả sự tham gia của Lượng tử bất kỳ vào nhiều Hệ
khác nhau trong Vũ trụ, ứng với mỗi một Hệ thì Lượng tử phải tham gia ít
nhất vào một chuyển động riêng của Hệ đó.
Vì vậy, điều đáng nói ở đây là mọi Hệ bất kỳ trong Vũ trụ đều tham
gia vào chuyển động quay theo cùng phương chiều với vận tốc khác nhau và
trên các Bán kính khác nhau.
Vì sự khác nhau về Bán kính Quĩ đạo giữa các Hệ nên sự chuyển
động quay ứng với các Bán kính nhỏ thì đó chính là những chuyển động
quay thực sự. Nhưng nếu Bán kính quay càng lớn thì chuyển động này có
thể được coi là Tịnh tiến.
Thật vậy, khi R → ∞ thì chuyển động quay được coi là chuyển động
Tịnh tiến. Ví dụ, Trái đất vừa tự quay quanh chính bản thân nó nhưng một
mặt khác nó cũng quay quanh Mặt trời với Bán kính khoảng 150 triệu Km
cho nên so với chuyển động tự quay thì chuyển động này có thể được coi là
chuyển động Tịnh tiến.
Tuy nhiên, ví dụ này hơi có tính khập khiểng mà cần phải lấy ví dụ
khác chính xác hơn là Thái Dương Hệ tham gia vào một chuyển động quay
khác của Thiên Hà Trái đất với Bán kính Quĩ đạo cực lớn khiến cho Trái đất
tham gia trên Quĩ đạo này gần như là sự chuyển động Tịnh tiến.
Hãy xét xem môi liên hệ giữa chuyển động Tịnh tiến và chuyển động
Quay như thế nào? Đây mới là vấn đề quan trọng cần phải bàn đến.
Thật vậy, sự quay quanh Mặt trời của Trái đất theo Quĩ đạo Ellip với
Khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời luôn thay đổi nên Vận tốc dài Tức thời
của Trái đất cũng thay đổi theo Khoảng cách: Khi Trái đất vào gần Mặt trời
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Các Hiệu ứng
Quáy – Lắc

hơn thì Vận tốc dài sẽ tăng lên nhưng khi ra xa Mặt trời thì Vận tốc dài lại
giảm đi.
Sự tăng giảm của Vận tốc dài cũng sẽ làm cho Vận tốc tự quay của
Trái đất bị thay đổi theo: Có thể chứng minh được rằng khi Vận tốc dài tăng
thì Vận tốc Tự quay của Trái đất sẽ bị giảm đi và ngược lại khi Vận tốc dài
giảm thì Vận tốc Tự quay của Trái đất tăng.
Sự tăng giảm của Vận tốc Tự
Trục chính
quay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ
cứng vững (khả năng định vị – định
hướng) của Trục quay của Trái đất:
Trục phụ
Trái đất sẽ bị lắc rất mạnh nếu Vận
Trục nhỏ
tốc Tự quay bị giảm đi. Ngược lại,
nếu Vận tốc Tự quay tăng lên thì độ
ổn định (độ cứng vững) của Trục
quay của Trái đất càng tăng (Trái đất
Trục trung bình
ít bị lắc hơn).
Sự cứng vững và khả năng
Quay – Lắc của Trái đất được mô tả bởi hình trên. Hiện tượng này sẽ được
trình bày và lý giải bởi các Hiệu ứng Con quay Tự do dưới đây:

C¸c HiÖu øng Con quay Tù do

•
V2
V1

ω

Orb1

Đa chuyển động

C¸c hiÖn t−îng tù nhiªn cña Con quay Tù do ®·
®−îc C«ng tr×nh nghiªn cøu nµy kh¸m ph¸ d−íi góc
nh×n cña c¸c hiÖn t−îng VËt lý ®Æc tr−ng ®ã lµ c¸c
HiÖu øng Con quay Tù do: Các Hiệu ứng này chứng
minh rằng các Lượng tử bất kỳ không chỉ thực hiện
một thành phần chuyển động duy nhất mà tự bản thân
chúng luôn xảy ra nhiều chuyển động khác nhau.

- Hiệu ứng Con quay Tự do thứ nhất (Hiệu ứng Quay – Lắc)
Hiệu ứng này khẳng định tính đa chuyển động của mọi
Lượng tử khi Vận tốc Tự quay của Lượng tử bị thay đổi: Hãy
ω
quan sát sự chuyển động của một Con quay Tự do. Ví dụ, sự
chuyển động quay của một chiếc cù là một trò chơi rất phổ
biến của trẻ nhỏ mà thuở thiếu thời hầu như bất kỳ ai cũng đã
từng chơi hoặc quan sát được ít nhất một lần.
Đây là một hiện tượng Vật lý hết sức lý thú, trò chơi
cho thấy rằng nếu chiếc cù quay với vận tốc góc càng lớn ω
thì chiếc cù gần như đứng yên và Trục quay của nó gần như
được cố định với độ cứng vững cao nhất (được định vị tốt
nhất). Ngược lại, khi vận tốc quay của nó càng giảm thì chiếc cù sẽ di
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chuyển lung tung và làm cho Trục quay bị lắc tạo ra Hiệu ứng Quay – Lắc
(được mô tả ở hình Các Hiệu ứng Quay – Lắc ở trên).
Điều đó chứng tỏ rằng chiếc cù có thể tham gia đồng thời nhiều
chuyển động khác nhau tuỳ thuộc vào Vận tốc góc của nó (xem hình Đa
chuyển động ở trên):
Khi Vận tốc góc càng giảm thì tính đa chuyển động càng tăng. Ngược
lại, khi Vận tốc góc càng lớn thì tính đa chuyển động càng giảm.
Nếu coi các chuyển động của Đa chuyển động được tạo bởi nhiều
chuyển động quay có bán kính khác nhau thì các chuyển động có bán kính
càng lớn được coi là chuyển động Tịnh tiến. Và khi đó, có thể nói rằng nếu
chuyển động quay càng lớn thì chuyển động Tịnh tiến càng giảm và ngược
lại nếu chuyển động quay càng giảm thì chuyển động Tịnh tiến càng tăng.
Hãy lấy ví dụ về sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời như
dưới đây (trình bày mở rộng thêm nhiều vấn đề lý thú khác):
Khi Tr¸i ®Êt bay ra xa MÆt trêi th× kh«ng ph¶i lµ nhiÖt ®é cña Tr¸i ®Êt
bÞ gi¶m ®i mµ ng−îc l¹i sÏ t¨ng lªn, cã nghÜa r»ng vµo mïa HÌ th× nhiÖt ®é
trªn Tr¸i ®Êt rÊt nãng nh−ng o¸i o¨m thay mïa HÌ kh«ng ph¶i lµ thêi ®iÓm
øng víi lóc Tr¸i ®Êt gÇn MÆt trêi nhÊt mµ ng−îc l¹i ®©y lµ thêi ®iÓm mµ Tr¸i
®Êt xa MÆt trêi nhÊt (tại điểm Cực Viễn).
Nh−ng khi Tr¸i ®Êt vµo gÇn MÆt trêi h¬n th× nhiÖt ®é l¹i gi¶m ®i, nghÜa
r»ng khi Tr¸i ®Êt vµo gÇn MÆt trêi h¬n th× lóc bÊy giê kh«ng ph¶i lµ thêi
®iÓm cña mïa HÌ mµ l¹i lµ mïa §«ng.
T¹i sao cã sù tr¸i ng−îc nµy? Së dÜ cã hiÖn t−îng nµy lµ do c¸c ®iÒu
kiÖn VËt lý riªng vµ rÊt ®Æc biÖt cña Tr¸i ®Êt ®−îc gi¶i thÝch nh− sau:
C¸c ®Þnh luËt cña Kepler ®· chøng minh r»ng Tr¸i ®Êt còng nh− mäi
hµnh tinh (cña Th¸i D−¬ng hÖ) quay quanh MÆt trêi kh«ng ph¶i theo quÜ ®¹o
trßn ®Òu mµ lµ theo quÜ ®¹o Ellip vµ theo Gi¸o s− Thiªn v¨n häc Mü George
Lebo cña ®¹i häc Florida cho r»ng víi ®é lÖch t©m cña quÜ ®¹o lµ 1,7%.
Theo ®ã, vµo th¸ng Giªng, khi Tr¸i ®Êt vµo gÇn MÆt trêi nhÊt, tøc lµ
®iÓm Cùc CËn (hay lµ ®iÓm CËn NhËt), th× kho¶ng c¸ch gi÷a Tr¸i ®Êt vµ MÆt
trêi chØ cßn l¹i lµ 147,5 triÖu Km. Cßn trong tuÇn ®Çu cña th¸ng 7 th× Tr¸i ®Êt
xa MÆt trêi nhÊt (t¹i ®iÓm Cùc ViÔn), lóc bÊy giê Tr¸i ®Êt c¸ch MÆt trêi tíi
152,6 triÖu Km.
Khi ®ã, n¨ng l−îng do MÆt trêi cung cÊp tíi Tr¸i ®Êt sÏ bÞ gi¶m trung
b×nh kho¶ng 7% so víi khi t¹i ®iÓm CËn NhËt trªn QuÜ ®¹o cña Tr¸i ®Êt. NÕu
nh− vËy th× lÏ ra nhiÖt ®é cña Tr¸i ®Êt sÏ ph¶i bÞ gi¶m ®i so víi khi ë ®iÓm
Cùc CËn trªn QuÜ ®¹o h¬n!?
Tuy nhiªn Thiªn v¨n häc hiÖn ®¹i ®· x¸c nhËn ®−îc r»ng, hoµn toµn
ng−îc l¹i lµ khi Tr¸i ®Êt gÇn MÆt trêi h¬n th× l¹i lµ lóc nhiÖt ®é trung b×nh
trªn Tr¸i ®Êt gi¶m ®i vµ ng−îc l¹i khi xa MÆt trêi h¬n th× nhiÖt ®é l¹i t¨ng lªn.
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Bëi v× Thiªn v¨n häc hiÖn ®¹i còng nh− C«ng tr×nh nghiªn cøu nµy
còng ®· x¸c ®Þnh ®−îc r»ng: T¹i thêi ®iÓm mïa HÌ, Cùc B¾c cña Tr¸i ®Êt
nghiªng rÊt m¹nh vÒ phÝa MÆt trêi mµ lµm cho Tr¸i ®Êt (hay ®óng ra lµ cùc
B¾c cña Tr¸i ®Êt) nhËn ®−îc nhiÒu ¸nh n¾ng MÆt trêi h¬n, v× thÕ ngµy sÏ dµi
h¬n ®ªm.
§iÒu ®ã cã nghÜa r»ng l−îng ¸nh s¸ng trong mïa HÌ (khi Tr¸i ®Êt xa
MÆt trêi nhÊt) chiÕu vµo Tr¸i ®Êt nhiÒu h¬n nªn nhiÖt ®é cña Tr¸i ®Êt bÞ t¨ng
lªn do bÞ hÊp thô nhiÒu n¨ng l−îng h¬n, ®Æc biÖt lµ vµo th¸ng 7 chÝnh lµ
th¸ng mµ Tr¸i ®Êt ë trªn ®iÓm Cùc ViÔn cña quÜ ®¹o cña nã.
Ng−îc l¹i, vµo th¸ng Giªng lµ lóc Tr¸i ®Êt gÇn MÆt trêi nhÊt th× lóc
nµy, cùc Nam cña Tr¸i ®Êt h−íng vµo MÆt trêi nhiÒu h¬n, mµ v× b¸n cÇu
phÇn cùc Nam cña Tr¸i ®Êt phÇn lín ®−îc t¹o bëi c¸c §¹i d−¬ng vµ phÇn lín
c¸c t¶ng b¨ng cùc lín vµ hiÓn nhiªn r»ng n−íc cã nhiÖt dung riªng lín h¬n
c¸c thµnh phÇn ®Þa chÊt cña c¸c Lôc ®Þa, trong lóc b¸n cÇu cùc B¾c cña Tr¸i
®Êt l¹i ®−îc t¹o bëi nhiÒu Lôc ®Þa h¬n vµ v× thÕ mµ khi MÆt trêi chiÕu s¸ng
vµo cùc Nam khã cã thÓ lµm nãng khèi l−îng lín n−íc vµ b¨ng tuyÕt h¬n lµ
khi chiÕu vµo c¸c Lôc ®Þa cña cùc B¾c b¸n cÇu.
H¬n n÷a, vµo thêi ®iÓm Tr¸i ®Êt ë t¹i ®iÓm Cùc CËn (gÇn MÆt trêi
nhÊt) th× do cùc Nam cña Tr¸i ®Êt bÞ MÆt trêi chiÕu nhiÒu h¬n nªn l−îng h¬i
n−íc trªn c¸c §¹i d−¬ng vµ nam Cùc bèc h¬i cµng nhiÒu lµm cho tû lÖ h¬i
n−íc trong KhÝ quyÓn t¨ng lªn v× thÕ nã sÏ lµm t¸n x¹ vµ tiªu hao phÇn lín
n¨ng l−îng cña MÆt trêi nªn nhiÖt ®é trªn Tr¸i ®Êt sÏ gi¶m ®i.
Trên đây là những vấn đề liên quan của Thời
tiết và Khí hậu của Trái đất theo lộ trình quay
quanh Mặt trời của Trái đất. Đây không phải là
trọng tâm của vấn đề mà là ở chỗ tại thời điểm Trái
đất vào gần Mặt trời nhất thì Vận tốc dài của Trái
đất sẽ đạt Cực đại và Vận tốc góc Tự quay của
Trái đất sẽ giảm xuống Cực tiểu (thời gian trong
một ngày và đêm dài ra) nên độ cứng vững của
Trái đất bị giảm đi, Trái đất bị lắc rất mạnh là một trong những nguyên nhân
gây nên nhiều cơn Sóng thần cực mạnh. Điều này lý giải tại sao các cơn
Sóng thần thường xảy ra vào Mùa Đông (khiTrái đất vào gần Mặt trời nhất).
Chú ý: Mặc dù sự thay đổi Vận tốc Tự quay của Trái đất giữa Mùa Hè
và Mùa Đông rất ít nhưng do ở tốc độ thấp nên độ cứng vững rất kém khiến
cho nếu chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của Vận tốc tự quay thì nó sẽ làm cho
Trái bị lắc càng mạnh nên mực nước Biển và Đại dương càng bị sóng sánh...
Ngược lại, vào thời điểm Mùa Hè, Trái đất ra xa Mặt trời nhất nên
Vận tốc dài của Trái đất quay quanh Mặt trời giảm đi và Vận tốc góc Tự
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quay của Trái đất lại tăng lên cực đại làm cho Ngày và Đêm ngắn lại nhưng
đồng thời Trục quay của Trái đất được định vị với độ cứng vững cao nhất:
Trái đất giảm được sự Quay – Lắc tới mức thấp nhất nên tại những
thời điểm của Mùa Hè thì Trái đất không hề xảy ra các cơn Sóng thần như
khi vào Mùa Đông.
Trên cơ sở đó, Tam Nguyên Luận rút ra định luật dưới đây:
Định luật 48: Vận tốc chuyển động Tịnh tiến tỷ lệ nghịch với Vận tốc
góc Tự quay của Lượng tử.
V = k/ω
Trong đó, V là Vận tốc chuyển động Tịnh tiến, k là hệ số tỷ lệ được
xác định tuỳ theo từng hệ Lượng tử. ω là Vận tốc góc Tự quay của Lượng tử
đang xét.
Theo ví dụ trên đây, Vận tốc dài của chuyển động quay quanh Mặt
trời của Trái đất được coi là Vận tốc Tịnh tiến. Vận tốc góc Tự quay của
Trái đất quanh chính nó được gọi là ω.
- HiÖu øng Con quay Tù do thø hai (Hiệu ứng Thế – Động năng)
NÕu vËn tèc quay cña vËt cµng lín th× cã nghÜa lµ ®éng n¨ng cña vËt
còng sÏ rÊt lín, khi ®ã, ®Ó b¶o toµn tæng n¨ng l−îng th× ThÕ n¨ng cña VËt
ph¶i gi¶m xuèng cùc tiÓu sao cho tæng n¨ng l−îng kh«ng ®æi.
§iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi nã ®· x¸c ®Þnh ®−îc r»ng, khi
ThÕ n¨ng cña vËt ®−îc gi¶m xuèng cùc tiÓu th× cã nghÜa lµ b¸n kÝnh quay
cña VËt còng sÏ bÞ gi¶m thiÓu tíi møc tèi −u: Tõ ®ã, dÔ dµng suy ra r»ng, ®Ó
b¸n kÝnh quay ®¹t cùc tiÓu th× ngoµi thµnh phÇn VËn tèc quay theo ph−¬ng
chuyÓn ®éng chÝnh (®¹t cùc ®¹i) th× c¸c VËn tèc quay theo c¸c ph−¬ng kh¸c
®Òu bÞ triÖt tiªu.
Cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c hÖ thøc to¸n häc d−íi ®©y:
Khi vËn tèc quay ®¹t cùc ®¹i, tøc lµ
V = max
Khi ®ã, ®Ó V ®¹t cùc ®¹i th× vËn tèc gèc ω ph¶i ®¹t gi¸ trÞ v« cïng;
Vµ theo hiÖu øng ThÕ – §éng n¨ng th× ThÕ n¨ng U ph¶i ®¹t cùc tiÓu
U = m . g . r = min ⇒ r = min
Khi ®ã, b¸n kÝnh r ®−îc hîp bëi c¸c thµnh phÇn d−íi ®©y:
r2 = r12 + r22 + r32
Trong ®ã r1, r2 vµ r3 lµ c¸c thµnh phÇn b¸n kÝnh theo c¸c ph−¬ng chiÕu
x, y vµ z cña hÖ trôc to¹ ®é 3 chiÒu.
§Ó r ®¹t cùc tiÓu th×
r = r1 ;
r2 = r3 = 0
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Ngoµi ra, sù chuyÓn ®éng cña vËt bÊt kú cã thÓ ®−îc thùc hiÖn bëi rÊt
nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau, mçi thµnh phÇn ®ã ®Òu cã thÓ t¹o nªn mét QuÜ
®¹o riªng víi b¸n kÝnh riªng ri t−¬ng øng sao cho:
r = Σri
Theo ®ã, ®Ó r ®¹t cùc tiÓu th× chØ cã duy nhÊt mét thµnh phÇn ri nµo cã
gi¸ trÞ cùc tiÓu vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c ®Òu ph¶i bÞ triÖt tiªu.
§iÒu ®ã chøng minh ®−îc mét ch©n lý r»ng khi vËn tèc quay cña vËt
cµng lín th× sù ph©n t¸n n¨ng l−îng do thùc hiÖn c¸c ph−¬ng chuyÓn ®éng
kh¸c sÏ bÞ triÖt tiªu: Hao phÝ n¨ng l−îng ®¹t cùc tiÓu vµ hiÖu suÊt hay ®é b¶o
toµn c«ng suÊt còng nh− n¨ng l−îng cho sù chuyÓn ®éng nãi trªn ®¹t tèi ®a.

V2
T©m quay G
b¸n kÝnh r 1

§é l¾c r2
víi ω2

V1

Trôc quay
§é l¾c r 3
víi ω3

V3

Nhê vµo sù triÖt tiªu c¸c chuyÓn
®éng kh¸c mµ kh¶ n¨ng tù ®Þnh vÞ cña
vËt trªn t©m quay cµng cøng v÷ng vµ
b¶n th©n t©m quay cña vËt còng ®−îc
®Þnh vÞ vµ ®−îc t¹o ra trªn mét trôc
quay xuyªn qua trôc ®èi xøng cña vËt
®¹t ®−îc ®é cøng v÷ng cao nhÊt.
H×nh vÏ rót gän bên ®©y minh
ho¹ râ h¬n sù lý gi¶i nµy:

Th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm thùc
tiÔn
®Òu
cã thÓ tù rót ra ®−îc mét kÕt
vËnn tèc V1
VËt quay víi vË
Trong tÊt c¶ c¸c Thiªn thÓ, Träng luËn rÊt s©u s¾c r»ng: NÕu vËn tèc quay
t©m bÞ lÖch vÒ phÝa b¸n cÇu nÆng nªn cña vËt cµng bÐ th× kh«ng chØ vËt quay
sÏ t¹o nªn ®é l¾c cña b¸n cÇu nhÑ mµ c¶ trôc quay do vËt t¹o thµnh còng
sÏ tham gia hay
hay bÞ ph©n t¸n thµnh
lín h¬n ®é l¾c cña b¸n cÇu nÆng.
nhiÒu thµnh phÇn chuyÓn ®éng mµ lµm
cho vËt trë nªn kh«ng æn ®Þnh. N¨ng
l−îng t−¬ng t¸c ra xung quanh rÊt lín.
Theo h×nh vÏ, nÕu khi vËt quay víi vËn tèc gãcω
gãcω1 rÊt nhá vµ víi b¸n
kÝnh r1 th× Trôc quay cña vËt còng sÏ tham gia c¸c chuyÓn ®éng quay tù do
theo c¸c vËn tèc gãc riªng phÇn.
T¹i ®Çu trªn cïng, Trôc quay sÏ quay tù do víi mét vËn tèc gãc ω2 vµ
víi mét b¸n kÝnh x¸c ®Þnh lµ r2. T−¬ng tù, t¹i ®Çu d−íi cïng, Trôc quay còng
sÏ tù quay víi mét vËn tèc gãc tù do lµ ω3 vµ t¹o ra mét b¸n
b¸n kÝnh r3 sao cho
toµn bé Trôc quay sÏ t¹o nªn mét tËp hîp QuÜ ®¹o theo hai h×nh nãn ®èi
nhau qua mÆt ph¼ng giao tuyÕn do QuÜ ®¹o quay cña vËt t¹o ra.
Theo trªn, khi vËt quay cµng chËm th× trôc quay cµng mÊt ®é cøng
v÷ng nªn nã cÇn ph¶i cã c¸c lùc rÊt lín t¸c ®éng vµo hai ®Çu cña Trôc quay
th× vËt míi cã thÓ ®¹t ®é c©n b»ng cøng v÷ng.
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Trong tr−êng hîp nµy, nÕu øng dông cho c¸c thiÕt bÞ quay th× sù t¸c
®éng lùc cña c¸c æ ®ì cho mét bé phËn quay cña thiÕt bÞ sÏ rÊt lín mµ nã sÏ
g©y nªn mét nguy c¬ lµm mßn Trôc quay cña thiÕt bÞ hoÆc sÏ lµm mßn æ ®ì
cña Trôc quay nãi trªn.
Khi cÇn ph¶i t¸c ®éng lùc lín ®Ó gi÷ v÷ng Trôc quay cña thiÕt bÞ th×
thiÕt bÞ còng ph¶i hao phÝ mét c¸ch v« c«ng mét phÇn n¨ng l−îng ®Ó th¾ng
®−îc lùc ma s¸t gi÷a Trôc quay vµ æ ®ì: Nã sÏ lµm gi¶m hiÖu suÊt n¨ng
l−îng cña thiÕt bÞ.
Tõ ®ã, cã kh¶ n¨ng suy luËn mét c¸ch Logic r»ng: NÕu khi vËn tèc
quay cña thiÕt bÞ cµng lín th× bé phËn quay cña thiÕt bÞ sÏ tù ®Þnh vÞ cøng
v÷ng Trôc quay cña nã ®Ó lµm gi¶m t¸c ®éng lùc vµo c¸c æ ®ì mµ nhê vËy sÏ
gi¶m ®−îc hao phÝ n¨ng l−îng v« c«ng ®Ó th¾ng ma sat cña c¸c æ ®ì víi Trôc
quay cña thiÕt bÞ vµ còng v× thÕ mµ n©ng ®−îc hiÖu suÊt n¨ng l−îng cao h¬n.
Mét mÆt kh¸c, nhê sù cøng v÷ng h¬n cña Trôc quay mµ ®é chÝnh x¸c
cña thiÕt bÞ sÏ cao h¬n: Ýt bÞ rung chuyÓn hay dao ®éng ngoµi ý muèn. Còng
nhê vËy mµ ®é an toµn cña thiÕt bÞ sÏ cao h¬n.
H·y lÊy vÝ dô cô thÓ ®Ó lµm dÉn chøng: NÕu ta sö dông mét m¸y
khoan ®iÖn víi vËn tèc quay cña mòi khoan thay ®æi ®−îc. Cã thÓ dÔ dµng
theo dâi vµ nhËn thÊy r»ng, khi mòi khoan cµng quay chËm th× ®Çu mòi
khoan rÊt hay bÞ l¾c m¹nh khiÕn cho mòi khoan rÊt dÔ bÞ g·y nÕu khi cµng
khoan s©u vµo vËt cÇn khoan, v× ®u«i mòi khoan sÏ bÞ lÖch trôc so víi ®Çu
mòi khoan theo tËp hîp QuÜ ®¹o h×nh nãn nh− ®· m« t¶ ë h×nh trªn.
Ng−îc l¹i, nÕu mòi khoan quay rÊt nhanh th× ®Çu mòi khoan ®−îc ®Þnh
vÞ rÊt chÝnh x¸c vµ trôc quay cña mòi khoan sÏ ®−îc ®Þnh vÞ rÊt cøng v÷ng
mµ lµm cho ®Çu còng nh− ®u«i mòi khoan trïng khíp chÝnh x¸c trªn cïng
mét ®−êng th¼ng, nhê vËy khi cµng khoan s©u vµo vËt cÇn khoan th× ®é an
toµn cho mòi khoan cµng cao h¬n.
§©y chÝnh lµ mét kÕt qu¶ nghiªn cøu rÊt bÊt ngê, v× nã tr¸i l¹i víi c¸c
lý luËn tõ tr−íc ®Õn nay ®èi víi lý thuyÕt vÒ chÕ t¹o thiÕt bÞ th−êng cho r»ng
c¸c thiÕt bÞ cµng quay hay chuyÓn ®éng cµng chËm th× ®é chÝnh
chÝnh x¸c vµ ®é an
toµn cµng cao. §ã chÝnh lµ sai lÇm rÊt ®¸ng tiÕc! ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ c¸c
thiÕt bÞ tèi t©n vµ hiÖn ®¹i ®· mÊt ®i c¬ héi n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ
mÊt ®i c¬ héi ®¹t ®−îc hiÖu suÊt n¨ng l−îng cao v× kh«ng khai th¸c tèi ®a tèc
®é lµm viÖc cã thÓ cña hÖ thèng thiÕt bÞ.
§iÒu nµy cho phÐp rót ra mét kÕt luËn rÊt hïng hån r»ng, v× Tr¸i ®Êt cã

tèc ®é tù quay quanh Trôc rÊt chËm (mét vßng trªn mét ngµy ®ªm) nªn ®é
cøng v÷ng cña Trôc quay rÊt kÐm æn ®Þnh, Tr¸i ®Êt dÔ bÞ chao ®¶o l¾c l−
trong Tr−êng
Tr−êng T−¬ng t¸c hÊp dÉn.
§©y chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y nªn sù rung l¾c cho c¸c toµ nhµ cao
tÇng, kh«ng an toµn cho c¸c c«ng tr×nh KiÕn tróc vµ X©y dùng.
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Ngoµi ra, nghiªn cøu nµy ®· ®¶ ph¸ c¸c quan niÖm cò tõ tr−íc tíi nay.
§Ó cµng nhËn thÊy râ h¬n vÒ c¸c −u ®iÓm v−ît tréi khi khai th¸c triÖt ®Ó tèc
®é cao ®èi víi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, h·y tiÕp tôc nghiªn cøu thªm
c¸c hiÖu øng ®Æc tr−ng khác ®èi víi chuyÓn ®éng quay.
4.
Cặp Nguyên lý Định vị – Đa phương vị
Từ những trình bầy nói trên lại cho phép rút ra những Nguyên lý dẫn
xuất về sự Định vị (Nguyên lý Trọng Trục) và Đa phương vị của các quá
trình chuyển động – vận động của các Sự vật – Hiện tượng trong Vũ trụ, Tự
nhiên và Xã hội.
4.1. Nguyên lý Định vị (Nguyên lý Trọng Trục)
Nguyên lý này đả phá Quan niệm Vật lý Chất điểm từng ngự trị nền
Khoa học Lý thuyết nói chung cũng như Cơ học Vật lý nói riêng trong suốt
trên dưới 400 năm qua. Đó là một sự sai lầm rất nghiêm trọng đã làm kìm
hãm sự phát triển của Khoa học Lý thuyết trong việc xây dựng nên mô hình
Cấu trúc của các Hạt Vật lý và các Hệ Lượng tử nói chung cũng như không
định hình được Lý thuyết Cấu trúc Hệ thống của Vũ trụ...
Thật vậy, mọi sự chuyển động quay trong Vũ trụ đều được thực hiện
thông qua một Trục quay không đổi của mọi Thực thể – Thiên thể.
• Hiệu ứng Trọng Trục
Sự đối lập của hai Bán phần
cấu trúc của các Thiên thể như đã
Quĩ đạo các
được trình bày ở Phần 1 – Quyển 2
Thiên thể
lớn
cho thấy rằng bất kỳ một Lượng tử
Quĩ đạo nào trong Vũ trụ cũng đều được tạo
Quĩ đạo Lý
Trái đất
tưởng Trái đất
thực của thành bởi hai bán cấu trúc khác nhau.
Trái đất
Trong đó, Bán cấu trúc lớn
Cao độ
α
Nam
(có Giá trị lớn, có Mật độ hoặc Tỷ
trọng Cấu trúc lớn hơn) luôn có xu
Cực Bắc
Quĩ đạo của
hướng tương tác mạnh hơn với các
đuôi Mặt trời
Pháp tuyến
Lượng tử khác và Bán cấu trúc bé
(có Giá trị bé hơn, Mật độ và và Tỷ
Các Thiên thể luôn được tạo bởi hai Bán cấu trúc
trọng bé hơn) lại có xu hướng hướng
khác nhau: Một nửa nặng hơn nên luôn hướng
vào các Thiên thể khác. Nửa kia nhẹ hơn và
ra xa khỏi Hệ Lượng tử.
hướng ra xa khỏi Hệ. Cực Bắc của Trái đất nặng
hơn nên hướng về Mặt trời. Ngược lại, Cực Nam
Đó chính là Hiệu ứng Trọng
của Trái đất nhẹ hơn nên hướng ra ngoài
trục: Trục quay của Lượng tử bất kỳ
luôn được tạo bởi đường nối hai Tâm điểm của hai Bán cấu trúc (Bán cầu)
của Lượng tử. Trên cơ sở đó, Thiên thể và các Lượng tử bất kỳ luôn được
định vị bởi Trục quay và giữ được quá trình chuyển động quay ổn định.

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

29 Principle of Motion – Part 4 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

Hiện tượng này cho thấy rằng Quan niệm Vật lý Chất điểm là sai lầm
hoàn toàn vì nếu mọi tương tác đều có thể được đặt tại Tâm điểm (Trọng
tâm duy nhất) của Vật thì với bất kỳ một Trục nào đi qua Tâm điểm của Vật
thì Vật đều có thể quay: Nếu như vậy thì trong suốt quá trình quay Vật sẽ
luôn có thể thay đổi Trục quay một cách bất kỳ miễn là Trục này đi qua Tâm
điểm của Vật.
Trên thực tế, Thiên văn học đã từng khẳng định rằng Trục quay của
các Thiên thể không hề bị thay đổi. Điều này khẳng định một cách hùng hồn
rằng Nguyên lý Trọng trục là hoàn toàn đúng đắn.
4.2. Nguyên lý Đa phương vị
• Hiệu ứng Trôi
Từ những trình bày nói trên,
các chuyển động – vận động trong Vũ
Bị bóp
y
trụ, Tự nhiên và Xã hội vừa có tính
hẹp lại
đồng nhất trên cùng một phương
chiều nhưng do cơ chế ‘Trượt’ mà
chúng cũng tạo ra theo nhiều phương
Quyển 3
vị khác:
yết
Vy
Ví dụ, sự chuyển động quay đã
Vxz
tạo ra hai phương vị theo hai trục x và
x
z. Ngoài ra nó còn tạo ra sự ‘trôi’ dần
z
theo trục y để tạo ra phương vị
chuyển động thứ ba theo Không gian tạo ra một lộ trình Xoắn ốc và tạo ra
Không gian có dạng Cầu phương (hình Quả Trám) cho Vũ trụ.

Tục Thái cực

• Hiệu ứng Phân lớp
Do Hiệu ứng Trôi và Hiệu ứng Bóp, sự
phân lớp Quĩ đạo đã tạo ra các phương vị khác
nhau theo Không gian cho mỗi lớp Quĩ đạo. Sự
tạo thành các lớp Quĩ đạo nhằm giúp cho các

Các lớp Quĩ đạo

• Hiệu ứng Đinh ốc (Xem Hiệu ứng xoắn – mục 4.4)
Cũng từ những trình bày trên đây, một
sự chuyển động Đa phương vị khác là sự mấp
mô của các chuyển động của các Lượng tử tạo
ra các Quĩ đạo đinh ốc như hình bên đây.
Sở dĩ có hiện tượng này là do sự chuyển
động Quay – Lắc của các Lượng tử gây ra.
Hiện tượng này sẽ gây ra Hiệu ứng Coriolite cho các cấu trúc nhô cao.

Hạt nhân

Hiệu ứng Phân lớp tạo ra các lớp Quĩ đạo
theo nhiều phương Không gian khác nhau
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Lượng tử luôn có thể ‘nhìn thẳng’ vào Hạt nhân của Hệ.
• Hiệu ứng Phase Đồng phẳng
Theo sự trình bày trên đây cho thấy rằng
Vận tốc của các Lượng tử luôn luôn thay đổi
khi chuyển động trên Quĩ đạo: Ví dụ, khi Trái
đất vào gần Mặt trời (tại điểm Cực cận của Quĩ
đạo) thì tốc độ (vận tốc dài) chuyển động của
nó đạt cực đại. Ngược lại, khi ra xa Mặt trời thì
vận tốc của nó lại giảm xuống cực tiểu.
Period 2
Sự tăng giảm tốc độ này có ý nghĩa gì?
Quĩ đạo chuyển động bị thay
Nó sẽ gây ra sự chuyển động sai lệch về
đổi theo từng Chu kỳ
phương vị của Lượng tử theo các Quĩ đạo khác
nhau. Đó chính là Hiệu ứng Phase đồng phẳng.
Hãy phân tích hình trên, giả sử Trái đất từ Chu kỳ 1 (Period 1) bắt đầu
đi vào gần Mặt trời thì Vận tốc dài của nó tăng lên cực đại, với Vận tốc đó
Trái đất rất khó có thể quay ngược lại để khép kín Quĩ đạo của Periode 1.
Thay vì khép kín Quĩ đạo của Period 1 thì nó sẽ chuyển qua Quĩ đạo của
Chu kỳ 2 và sau đó nó đi ra xa Mặt trời.
Khi đi đến điểm Cực Viễn thì vận tốc của Trái đất giảm đến cực tiểu
nên tại đó nó có thể quay ngược lại do sức hút của Mặt trời theo Quĩ đạo của
Period 2 và khi vào đến điểm Cực Cận thì vận tốc của nó lại đạt cực đại nên
với Quán tính rất lớn nó không thể quay lại với Quĩ đạo của Period 2 mà nó
sẽ văng ra xa theo Quĩ đạo của Chu kỳ 3 (Period 3)... Cứ như vậy, sau năm
Chu kỳ (năm Phase) khác nhau thì lúc đó Quĩ đạo của Trái đất mới trùng lại
với vị trí ban đầu của nó. Đó chính là Hiệu ứng Phase Đồng phẳng.
Period 3

Trục Thái Cực

• Hiệu ứng Phase Không gian
Do sự tương tác lẫn nhau giữa các Lượng
tử trong cùng hệ cũng như ngoài hệ nên các Quĩ
đạo của chúng không được định vị trên những
mặt phẳng cố định mà luôn bị nghiêng (xoáy)
theo không gian gây nên Hiệu ứng Phase
Không gian như được mô tả ở hình bên.

Các Quĩ đạo nghiêng

Period 5

Period 4

Period 1

Tương tác giữa các Thiên thể tạo

Ngoài ra, Nguyên lý Đa phương vị còn nên các Quĩ đạo nghiêng góc
có nhiều tính chất Vật lý khác thường sẽ được Lượng giác theo Không gian
đề cập thêm ở các phần tiếp theo cũng như sẽ được chứng minh cụ thể và chi
tiết ở Quyển 3 – Toán học Mơ hồ. Trong nội dung này chỉ trình bày mang
tính chất nguyên lý.
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4.3. Tính thuận – nghịch của chuyển động quay (xoắn)
Tuy rằng Cơ học và Vật lý Hiện đã từng nghiên cứu rất nhiều về các
đặc tính của chuyển động nói chung và chuyển động quay nói riêng. Thế
nhưng, sự khám phá của Cơ học Lý thuyết vẫn chưa phải là hoàn thiện. Đặc
biệt là tính thuận nghịch của chuyển động quay vẫn đang còn bế tắc.
Thật vậy, Vật lý Hạt đã phát hiện ra sự chuyển động quay đơn trạng
thái (chỉ quay theo một chiều) của Neutrino đã phá vỡ những nguyên tắc về
‘sự đối xứng của chuyển động quay) bởi vì Neutrino chỉ có trạng thái quay
trái (Spin bằng – ½ ) mà không có trạng thái quay phải (không có Spin bằng
½ ). Nếu muốn tìm được một Hạt quay phải thì chỉ có Phản hạt của Neutrino
mà thôi. Đây là điều mà các nhà Vật lý Lý thuyết đang hết sức đau đầu!!!
Với Tam Nguyên Luận, việc giải thích tính thuận nghịch trong các
trạng thái chuyển động hết sức đơn giản. Tuy vậy, cần phải chứng minh một
cách cụ thể bằng Toán học Mơ hồ (Đại số Phân cực Đệ qui) – Quyển 3.
Trong nội dung này chỉ trình bày một cách khái quát mà thôi.
• Moment chuyển động phụ thuộc tính đối xứng cấu trúc
Theo Cơ học Vật lý, giả sử có một
thanh bất đồng chất sao cho có thể xác
định được một điểm G sao cho tích số
giữa các Khoảng cách từ G đến trọng tâm
M2
M1 G
riêng của từng bên với Khối lượng riêng
của từng bên bằng nhau và nếu có một
L2
L1
Hình minh hoạ về
trục đi qua điểm G thì thanh có thể quay
ω
Moment quay
một cách dễ dàng và các hệ thức liên hệ
giữa Khối lượng và Khoảng cách được
xác định như sau:
M1.L1 = M2.L2
Trong đó, M1 và L1 lần lượt là Khối lượng và khoảng cách của phần
bên trái tính từ G.
M2 và L2 lần lượt là Khối lượng và khoảng cách của phần bên phải
tính từ G.
Hệ thức nói trên được gọi là hệ thức ngẫu – moment.
Khi đó, Ngẫu lực của hai phần có thể tạo ra như nhau cũng như
Moment riêng của mỗi bên cũng như nhau nên thanh nói trên có thể quay
được một cách dễ dàng theo bất kỳ chiều nào xung quanh Trục xuyên qua G.
Thế nhưng, đối với các Thiên thể hoặc đối với các Lượng tử (Hạt) thì
sao? Không thể áp dụng nguyên tắc này cho các ‘Vật thể vô tri’ bởi vì Vũ
trụ (các Thiên thể, Hạt) không đủ khôn ngoan để tự xuyên cho mình một
Trục đi qua một tâm điểm G sao cho có thể thoả mãn được hệ thức nói trên.
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Hiệu ứng Coriolite

Cho nên nó không thể dễ dàng quay được nếu hình dạng của nó rất kỳ
dị: Trái đất có thể tự quay được là nhờ sự bù khuyết của nước biển làm cho
hình dạng của Trái đất gần như đối xứng nhau theo mọi chiều xung quanh
Trục tự quay của nó. Ngược lại, Mặt trăng vì có cấu trúc rất dị dạng, không
có sự đối xứng theo các chiều nên không thể tự quay quanh Trục quay của
nó (tất nhiên là đã không thể quay thì làm
Quĩ đạo của Thái cực
gì có Trục quay) mà chỉ có thể quay quanh
Trái đất mà thôi.
Thái cực
Trước hết, Trục tự quay của Thiên
G1
thể (Hạt) bất kỳ phải thông qua hai Cực
G2
Xích đạo
của Thiên thể (Hạt), dĩ nhiên là chúng sẽ
phải đi qua từng Trọng tâm riêng của mỗi
cực.
G3
Vì thế, trước hết, nếu Thiên thể có
Thiếu cực
thể quay được thì nó sẽ tạo ra sự chuyển
Trục quay
động khác nhau giữa các phần cấu trúc của
Thiên thể: Thái cực sẽ có Quĩ đạo quay
Quĩ đạo của Thiếu cực
riêng với bán kính nhỏ nhất. Ngược lại,
Thiếu cực của Thiên thể sẽ có bán kính
quay lớn nhất.
Hoàn toàn có thể dễ chứng minh được rằng, nếu Trục quay thoả mãn
điều kiện đi qua Trọng tâm của Vật thì cũng có thể thoả mãn được điều kiện
của bài toán nói trên.
Thế nhưng, nó chỉ thoả mãn nếu Vật chỉ có một Trọng tâm duy nhất
theo quan niệm của Vật lý Chất điểm của Cơ học Vật lý. Thực tế, Tam
Nguyên Luận chứng minh rằng, Trục quay
Bắc cực
của Thiên thể đi qua ít nhất ba Tâm điểm
Rotating ω
khác nhau gồm G1 là Trọng tâm riêng của
Thái cực, G2 là Trọng tâm riêng của Xích
Xích đạo
đạo và G3 là Trọng tâm riêng của Thiếu
cực.
Nam Cực
Dễ chứng minh rằng ba Trọng tâm
riêng nói trên không thể nằm trên cùng
một đường thẳng do đó khi Thiên thể quay
Góc lắc
sẽ tạo ra các Quĩ đạo khác nhau cho từng
phần của Thiên thể do sự Quay – Lắc như
được mô tả ở hình bên.
Vì thế, các Moment riêng của các phần cấu trúc riêng của Thiên thể
không thể thoả mãn đồng thời điều kiện của bài toán nói trên (nếu chỉ thuần
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tuý chia đôi Thiên thể thành hai nửa trái – phải theo Trục quay như hình
minh hoạ về moment nói trên).
Dễ chứng minh rằng, nếu cấu trúc của Thiên thể càng dị dạng hoặc sự
phân bố về Mật độ Vật chất không đồng đều thì khả năng thoả mãn hệ thức
ngẫu – moment nói trên càng khó.
Chính vì thế, khả năng quay tự do của các Thiên thể có sự phân bố
Mật độ Vật chất không đều hoặc là có cấu trúc hình học không đối xứng sẽ
càng giảm hay nói cách khác là khó có thể quay được.
Tam Nguyên Luận chứng minh rằng, nếu Thiên thể có khối lượng
càng lớn và tỷ trọng càng lớn thì Mật độ phân bố tỷ trọng càng đều. Bởi vì tỷ
trọng của Vật chất của các Thiên thể là do các Nguyên tố hoá học tạo ra:
Nếu tỷ trọng của Thiên thể càng lớn tức là tỷ lệ Nguyên tố nặng càng lớn
nên khả năng phân bố Mật độ càng đồng đều (vì các Nguyên tố càng nặng sẽ
càng gần giống nhau nên Mật độ phân bố dễ đồng đều hơn).
Hơn nữa, nếu tỷ trọng của Thiên thể càng lớn và Thiên thể càng nặng
thì khả năng đối xứng về cấu trúc hình học của Thiên thể càng cao theo mọi
chiều (cấu trúc hình học càng ít bị dị dạng): Các Trọng tâm riêng của Thiên
thể càng dễ dàng trùng hợp vào một, khi đó, Thiên thể có thể dễ dàng chấp
nhận quay theo bất kỳ phương nào và với bất kỳ một Trục nào đi qua Trọng
tâm chung của nó.
Tóm lại, khả năng quay tự do của Thiên thể (Hạt) phụ thuộc vào tỷ
trọng của nó sao cho nếu tỷ trọng càng lớn thì khả năng phân bố càng đồng
đều và tính đối xứng cấu trúc hình học càng cao nên Thiên thể (Hạt) mới có
thể dễ dàng thực hiện bất kỳ chuyển động quay nào.
Ngược lại, nếu tỷ trọng của Thiên thể càng bé thì sự phân bố Mật độk
cấu trúc càng bất đồng nhất cũng như tính đối xứng về cấu trúc hình học
càng bị vi phạm. Vì lẽ đó các moment riêng của các phần cấu trúc bất đối
xứng sẽ không thể thoả mãn đồng thời làm cho Thiên thể (Hạt) hoặc không
thể quay được hoặc chỉ có thể chấp nhận duy nhất một chiều quay xác định:
Vì Neutrino không có Khối lượng nên phân bố cấu trúc của nó không
đồng nhất, không tạo được sự đối xứng về cấu trúc để có thể thoả mãn hệ
thức xác định ngẫu – moment nói trên.
Một điều nữa, theo Nguyên lý Bám dưới đây sẽ chứng minh được
rằng mọi chuyển động trong Vũ trụ chỉ được xác định theo cùng một
phương chiều duy nhất và đó là chiều quay trái. Vì thế Neutrino cũng như tất
cả các Hạt (Thiên thể) chỉ có thuận theo chiều quay trái mà thôi. Các chiều
khác là do khả năng quay tự do bởi tính đối xứng cấu trúc của nó có thể cho
phép mà thôi.
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• Hiệu ứng Trọng tâm dịch chuyển
Quĩ đạo Trọng tâm

Một khám phá mới hết sức
Cấu trúc
bất ngờ về vận động nội tại (xảy
Vật chất
ra ngay chính cấu trúc bên trong
của các Thiên thể) của các
Trọng tâm
Lượng tử bất kỳ, đó chính là
Hiệu ứng Trọng tâm dịch chuyển.
Trọng tâm của các Thiên thể
Thật vậy, do quá trình bán
bị dịch chuyển do quá trình
bán rã cấu trúc liên tục
rã liên tục của các Nguyên tố và
Vật chất cấu tạo nên Thiên thể
nói chung mà làm cho tỷ trọng của các Thiên thể liên tục thay đổi, không
những thế, nó sẽ làm cho sự phân bố mật độ – tỷ trọng cũng bị thay đổi theo
khiên cho Trọng tâm hợp thành của Thiên thể không bao giờ có thể được cố
định mà luôn bị dịch chuyển liên tục. Toán học Mơ hồ - Đại số Phân cực Đệ
qui hoàn toàn có thể chứng minh rằng Trọng tâm của Thiên thể luôn bị dịch
chuyển theo một Quĩ đạo có dạng một Ellip làm cho sự cân bằng động của
Thiên thể cũng bị chi phối do sự dịch chuyển của Trọng tâm của nó.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho Thiên thể tự
quay quanh chính nó. Moment quay cũng như Spin và chiều quay đều do sự
qui định của chiều dịch chuyển của Trọng tâm.
Hoàn toàn tương tự, các Hạt cũng được tạo bởi sự hợp nhất của các
Hạt con hoặc bởi các Lượng tử Nguyên tố (những thể cấu trúc vật chất nhỏ
nhất không thể phân chia được) và các phần tử con của Hạt cũng luôn thực
hiện các chuyển động riêng xảy ra ngay bên trong các Hạt vì thế sự chuyển
động ‘nội tại’ này đã làm cho Trọng tâm của các Hạt cũng liên tục bị thay
đối nên Hạt cũng luôn bị dịch chuyển theo những phương thuận với phương
chiều dịch chuyển của các cấu trúc bên trong nó.
Phát hiện này đã làm cho ‘Quan điểm Cấu trúc Bền vững của Vật
chất’ theo Cơ học Vật lý cũng như Vật lý Lý thuyết hiện nay bị đánh đổ vì
từ xưa đến nay, chưa ai nghĩ đến vấn đề sự thay đổi Trọng khối của Vật chất
do sự bán rã của các Nguyên tố và thông thường vấn đề này bị lờ đi cho nên
xem như Vật chất có cấu tạo bền vững không thay đổi...
Cũng chính vì thế, không ai xét đến sự chuyển động bên ngoài của
Lượng tử bị ảnh hưởng như thế nào bởi chuyển động bên trong của nó. Cho
nên, những chuyển động bên trong của các Lượng tử gây nên sự chuyển
động bên ngoài của chúng đã làm cho các nhà Vật lý Lý thuyết phải đau đầu
vì cố gắng để xây dựng một Lý thuyết Đối xứng cho Chuyển động nói chung
và Chuyển động quay nói riêng.
Điều này hoàn toàn có thể dễ dàng chứng minh qua các phép cộng
Spin: Spin của Hạt hợp thành bằng tổng Spin của các Hạt con: Đây chính là
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bằng chứng hùng hồn nhất cho sự chứng minh về sự chi phối chuyển động
quay xoắn của Hạt do các Hạt con gây ra.
Ví dụ, sự tổ hợp Spin (mỗi Spin nhận giá trị ½ ) của ba Quark để có
thể tạo ra một Barion sẽ xảy ra hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất là hai Spin song song và một Spin phản song
song sẽ tạo ra Spin ½ .
Trường hợp thứ hai là ba Spin song song sẽ tạo ra Spin 3/2.
Nếu Spin có thể tổ hợp được thì chính các Spin này cũng được tạo ra
do sự tổ hợp của các Lượng tử con của chúng gây ra: Nếu Lượng tử càng
nặng tức là bên trong Lượng tử càng có nhiều Lượng tử con thì khả năng tổ
hợp Spin của nó càng lớn và xác suất quay theo mọi chiều có thể xảy ra càng
nhiều nên nó có thể có đủ các trạng thái quay xoắn trái cũng như quay xoắn
phải... có thể xảy ra thuận – nghịch một cách dễ dàng.
4.4.

Hiệu ứng quay xoắn (trạng thái quay xoắn – Spin)
Vật lý Lý thuyết đã từng xác nhận
được sự quay xoắn của các Hạt bất kỳ
y
cũng như của các Thiên thể...
Thế nhưng, nguyên nhân nào đã
dẫn đến sự chuyển động này? Tam
Vũ trụ học
Nguyên Luận đã nghiên cứu và chứng
Quyển 3
minh được ‘qui trình’ chuyển động này
yết
Vy
xảy ra do một hiện tượng được gọi là
Vxz
Hiệu ứng Trôi như đã trình bày trên. Hiệu
x
ứng Trôi gây nên chiều chuyển dịch theo
z
phương của Vận tốc Vy làm cho Lượng tử
Sự quay xoắn của các Lượng
kỳ có xu hướng tạo ra Quĩ đạo xoắn
bất
tử bất kỳ được tạo bởi quá trình
ốc như hình bên.
vừa quay theo Vận tốc Vxz của
Lượng tử và vừa tịnh tiến theo
Tuy nhiên, sự chuyển động này
chiều của Vy trôi về Thái cực
được giải thích là do sự tăng trưởng các
Giá trị của Lượng tử khiến cho sự định vị
của Lượng tử bị trượt từ mặt phẳng này qua mặt phẳng khác (ứng với mỗi
một Giá trị của Lượng tử thì Vị trí tồn tại của Lượng sẽ được xác định bởi
Khoảng cách tức là một Bán kính Quĩ đạo tương ứng cũng như trên một Mặt
phẳng tương ứng) vì thế mà quá trình lớn dần của Lượng tử đã làm cho
Lượng tử liên tục bị thay đổi bán kính Rxz và cao độ y của Không gian (x, y,
z).
Trong lúc đó, các Lượng tử (Hạt) đang được xét có xảy ra sự tăng
trưởng này hay không? Tam Nguyên Luận chứng minh rằng, mặc dù Lượng
tử (Hạt) vẫn có xu hướng lớn dần tuy nhiên với khả năng (tốc độ tăng
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trưởng) không lớn, rất khó xác định được sự tăng trưởng của Lượng tử
nhưng do sự trôi giạt của các Lượng tử con của nó về phía Thái cực của
Lượng tử như đã trình bày ở Nguyên lý Trôi giạt ở Phần 3 – Quyển 2 mà nó
sẽ làm cho Thái cực lớn dần lên: Sự lớn dần của Thái cực cũng sẽ khiên cho
Hạt (Lượng tử) tạo ra sự trôi theo chiều y để tạo ra chuyển động xoắn ốc
nhưng bán kính của Quĩ đạo Xoắn ốc không thay đổi vì chỉ có Thái cực của
Hạt lớn dần do sự tích luỹ dần các Lượng tử con nhưng Khối lượng chung
của Hạt không thay đổi nên nó không làm thay đổi bán kính.
Ngoài ra, Phần 7 – Quyển 2 về các Nguyên lý Tương tác sẽ phân tích
và chứng minh cụ thể và chi tiết hơn về khả năng quay – xoắn do sự tác
động của Trường tương tác giữa các Lượng tử.
5.
Cặp Nguyên lý Nghiêng – Bất đồng phẳng
Từ những trình bày nói trên lại dẫn dắt đến những Nguyên lý mới đó
là Nguyên lý Nghiêng và Bất đồng phẳng.
5.1.

Nguyên lý Nghiêng

Theo Nguyên lý Trọng trục
(Nguyên lý Định vị) vừa trình
Quĩ đạo các
bày trên đây, bất kỳ một Lượng
Thiên thể
lớn
tử nào cũng đều được tạo bởi hai
Quĩ đạo Bán phần Cấu trúc không đồng
Quĩ đạo Lý
Trái đất
tưởng Trái đất
thực của nhất gồm một Bán phần có Giá trị
Trái đất
lớn hơn được gọi là Thái cực và
Cao độ
α
Bán phần kia có Giá trị bé hơn
Nam
được gọi là Thiếu cực.
Cực Bắc
Quĩ đạo của
Khi tương tác giữa các
đuôi Mặt trời
Lượng tử với nhau, các Thái cực
Pháp tuyến
tương tác với nhau mạnh hơn làm
cho các Thái cực hướng vào nhau
Các Thiên thể tương tác nhau theo một phương
nghiêng và đều chuyển động quay trên các Quĩ
gần hơn.
đạo riêng của chúng với Trục quay bị nghiêng so
với mặt phẳng Quĩ đạo của chúng do sự ưu tiên
Ngược lại, các Thiếu cực
tương tác rất mạnh giữa các Thái cực và sự thiên
tương tác nhau yếu hơn nên
lệch yếu hơn giữa các Thiếu cực
hướng ra ra xa nhau hơn.
Quan điểm này chống lại Quan niệm Vật lý Chất điểm của Cơ học
Vật lý và Vật lý Lý thuyết hiện tại. Nhờ Nguyên lý Trọng trục mà mô hình
Cấu trúc của các Hệ Lượng tử bao gồm các Hệ Thiên thể, Hệ Hạt Vật lý
(Cấu trúc Nguyên tử cũng như Cấu trúc các Hạt vật lý...) đều được xây dựng
theo cùng những Nguyên lý như nhau và đạt được nhiều tiến bộ vượt xa so
với Vật lý Lý thuyết hiện tại trên Thế giới.
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Nguyên lý Bất đồng phẳng
Cũng từ Nguyên lý Nghiêng lại suy ra Nguyên
Q1
lý Bất đồng phẳng, sự bất đồng phẳng của các Lượng
tử trong cùng một Hệ được tạo thành do Nguyên lý
R1
‘nhìn thẳng’ (xem các Nguyên lý Trực tiếp – Gián
tiếp được trình bày ở Phần 7 – Quyển 2) sao cho các
Lượng tử trong một Hệ phải luôn có thể ‘nhìn thẳng’
R2
Q2
vào Hạt nhân của Hệ để luôn có thể nhận được Năng
lượng và Tương tác trực tiếp từ Hạt nhân.
Theo nguyên lý của Hiệu ứng Lắng được trình bày trên, Lượng tử
nặng nhất thường được ‘lắng xuống’ dưới cùng và tạo thành Hạt nhân. Hay
nói cách khác, Hạt nhân theo quan điểm của Tam Nguyên Luận không nằm
ở Tâm của Hệ như quan niệm của Cơ học Vật lý và Vật lý Lý thuyết mà
luôn nằm về một phía (được gọi là Bán cầu lớn của Lượng tử) và ở phía
dưới cùng của Hệ. Tiếp theo là các Lượng tử khác nhẹ hơn.
Các Lượng tử khác nhẹ hơn lần
lượt tạo thành các lớp Quĩ đạo có bán
kính lớn hơn và có khoảng cách tới Hạt
nhân lớn hơn (tạo thành Hiệu ứng Phân
lớp).
Nhưng do các Hiệu ứng Bóp và
Hạt nhân
Hiệu ứng Trôi đã được trình bày ở trên
đây mà bán kính Quĩ đạo của các lớp Quĩ
Hiệu ứng Phân lớp tạo ra các lớp Quĩ đạo
theo nhiều phương Không gian khác nhau
đạo ngoài cùng (trên cùng) bị bóp hẹp
lại: Các Lượng tử không cùng Giá trị
luôn được định vị tại những Vị trí khác nhau theo Không gian (không cùng
mặt phẳng và không cùng khoảng cách) cho nên đã tạo ra các Quĩ đạo khác
nhau theo các Mặt phẳng khác nhau trong Không gian.
Các lớp Quĩ đạo

Tục Thái cực

5.2.

ω1

Thái Dương Hệ

V1

f

U

ω2

h
(y)

V1

Thiên Hà Trái đất

f

Độ lệch
Không gian

ω1 – 2

V2

U
V2
Thiên Hà Trái đất
Đại Thiên Hà Vũ trụ
Lượng tử tham gia vào nhiều Hệ cấu trúc khác nhau
trong Vũ trụ. Mỗi Hệ đều có các chuyển động riêng với
Vận tốc khác nhau tạo nên Đa chuyển động cho Lượng tử
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Ngoài ra, theo Nguyên lý Đa phương vị, các Hệ Lượng tử khác nhau
luôn tạo ra các Quĩ đạo theo các phương khác nhau. Các Hệ Lượng tử lớn
luôn là Tập hợp của các Hệ Lượng tử con nên chúng tạo ra nhiều Mặt Quĩ
đạo khác nhau theo Không gian tạo tính đa dạng cho quá trình vận động và
chuyển động nói chung của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội...
6. Cặp Nguyên lý Co – Giãn
Nhiều quan sát Thiên văn cũng như về mặt Lý thuyết, Vật lý Hiện đại
cũng đã có thể khẳng định được một hình thái vận động – chuyển động khác
của Vũ trụ và Tự nhiên thông qua sự co – giãn kích thước của các Thiên thể
và Hệ Thiên thể nói chung.
6.1. Nguyên lý Co
Co – Giãn cũng là một trong những hình thức của vận động – chuyển
động. Vì vậy, nó có tính tất yếu trong Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói chung.
• Hiệu ứng Co
Hiệu ứng Co xảy ra do hai nguyên nhân gồm nguyên nhân tương tác
giữa các Lượng tử và nguyên nhân thứ hai là do sự chuyển động gây ra.
o Nguyên nhân do chuyển động
Thực tế chứng minh rằng, vận tốc chuyển động của các Lượng tử bất
kỳ không đều mầ có lúc tăng và có lúc giảm.
Khi vận tốc chuyển động giảm thì kích thước của các Lượng tử sẽ
giãn ra và ngược lại khi vận tốc chuyển động tăng lên thì kích thước của các
Lượng tử sẽ co lại như Einstein đã từng chứng minh (xem Hiệu ứng Bóp).
Cũng chính vì vậy, Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo Quĩ đạo
Ellip nên Bán kính sẽ luôn bị thay đổi và khiến cho Vận tốc tức thời của Trái
đất cũng bị thay đổi theo. Khi vào gần Mặt trời thì Vận tốc dài của Trái đất
đạt cực đại nên lúc này các Kích thước của Trái đất sẽ co lại cực tiểu.
Ngược lại, khi Trái đất đi ra điểm Cực Viễn xa Mặt trời nhất thì Vận
tốc dài của Trái đất lại giảm xuống cực tiểu nên Kích thước của Trái đất lại
giãn ra cực đại.
Chú ý: Thời gian và Không gian co – giãn ngược Phase nhau. Đây là
điều hết sức lý thú. Vì Einstein cũng đã từng chứng minh rằng khi Vận tốc
chuyển động tăng lên thì Thời gian của chuyển động sẽ giãn dài ra nhưng
ngược lại thì Không gian (Kích thước) của chuyển động lại bị giảm đi: Điều
này chứng tỏ rằng Không gian và Thời gian biến đổi ngược Phase nhau.
Mặt khác, theo ví dụ trên, khi Trái đất vào gần Mặt trời nhất thì Trái
đất bị co lại đồng thời do Vận tốc góc Tự quay của Trái đất cũng bị giảm đi
(xem Cặp Nguyên lý Quay – Tịnh tiến được trình bày trên) nên Thời gian

Founded by Dr Tran Phuc Anh

博士 陈 副 映

39 Principle of Motion – Part 4 – Volume 2

Renovated Oriental Learning

东方 学术 革新

Systematic Science

trong Ngày và Đêm của Trái đất bị giãn dài ra (ứng với Mùa Đông là thời
điểm Trái đất vào gần Mặt trời nhất) cho nên mặc dù về Mùa Đông ngày bị
ngắn hơn đêm nhưng thực tế cả ngày và đêm của Mùa Đông dài hơn so với
các Mùa khác trong năm.
Nhưng khi Trái đất ra xa Mặt trời nhất (ứng với thời điểm Mùa Hè)
thì Vận tốc dài của Trái đất đạt cực tiểu nên Vận tốc góc Tự quay của Trái
đất đạt cực đại làm cho Thời gian trong một ngày và đêm ngắn lại (mặc dù
ngày của Mùa Hè dài hơn đêm nhưng thực tế tổng thời gian của một ngày và
đêm lại ngắn hơn của các Mùa khác trong năm). Lúc này, ứng với Vận tốc
dài của Trái đất cực tiểu nên Kích thước của Trái đất lại giãn ra cực đại...
Như vậy, phối hợp với mọi trình bày nói trên đều cho phép khẳng
định rằng Thời gian và Không gian biến đổi ngược Phase nhau.
o Nguyên nhân do tương tác
Khác với nguyên nhân do chuyển động, sự chuyển động làm cho mọi
kích thước của Lượng tử đều thay đổi đồng lúc và đồng Phase.
Ngược lại, nguyên nhân do tương tác chỉ có tác dụng cục bộ trên từng
miền nhỏ của Lượng tử.
Thật vậy, hãy lấy dẫn chứng về hiện tượng Thuỷ triều để phân tích và
lý giải: Khi Thuỷ triều lên, mực nước Biển và các Sông ngòi đều dâng lên,
điều này thì ai cũng biết và cũng đều biết rằng Thuỷ triều được gây ra là do
sức hút của Mặt trời và Mặt trăng.
Tuy nhiên, ít ai để ý rằng, mỗi khi Thuỷ triều lên cũng sẽ làm cho bề
mặt của Trái đất cũng bị dâng lên và hạ xuống theo. Vì vậy, Thuỷ triều cũng
sẽ làm cho bề mặt của Trái đất bị co – bóp liên tục theo chu kỳ Trăng lên và
Trăng lặn cũng như theo chu kỳ quay tuần hoàn của Trái đất quanh Mặt trời.
Hoàn toàn tương tự, các Thiên thể và các Hệ Thiên thể cũng luôn xẩy
ra những hiện tượng co – bóp theo nhịp của các Chu kỳ quay tuần hoàn của
các Thiên thể và Hệ Thiên thể nói chung.
Bên cạnh đó, Vật lý Nhiệt học cũng từng chứng minh rằng Vật chất có
thể co – giãn khi Nhiệt độ thay đổi: Sự co – giãn kích thước của Vật chất nói
chung dưới tác dụng của Nhiệt độ chỉ là trung gian mà thực chất là Nhiệt độ
sẽ làm thay đổi vận tốc chuyển động của các Lượng tử cấu trúc nên Vật chất
và từ đó sẽ làm thay đổi Kích thước của Vật chất.
Tuy vậy, sự co – giãn do Nhiệt độ lại biến đổi ngược Phase với những
biến đổi co – giãn do Tốc độ chuyển động gây ra như đã nói trên: Nhiệt độ
tăng lên sẽ làm cho các Hạt chuyển động nhanh lên nên Kích thước của các
Hạt sẽ bị co lại nhưng sự chuyển động nhanh của các Hạt lại làm cho Bán
kính Quĩ đạo của các Hạt bị nới rộng mà làm cho Kích thước Vật chất tăng
lên. Sự co lại của các Hạt không đáng kể so với sự giãn nở vì Nhiệt của Vật.
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Ngoài ra, nhờ Hiện tượng co lại ở các ‘Cực’ của các Lượng tử (cũng
do nguyên nhân tương tác sẽ được trình bày ở Phần 7 – Các Nguyên lý
Tương tác) mà các Hệ Thiên thể, Thiên thể cũng như của các Hạt Vật lý đều
có dạng Cấu phương (nói chính xác là có dạng Quả Trám).
6.2. Nguyên lý Giãn
Nguyên lý Giãn là một nguyên lý hết sức phức tạp vì nó liên quan đến
Quá trình Phát triển không ngừng của Vũ trụ, Tự nhiên và của mọi Lượng tử
nói chung và nó là xu hướng cũng như là hiện tượng tất yếu và phổ biến
trong bất kỳ mọi lúc và mọi nơi.
Cũng chính vì thế, nếu Nguyên lý Co trên đây chỉ ‘bàn’ đến những co
giãn kích thước của các Lượng tử bất kỳ mang tính chất tức thời do chuyển
động và tương tác gây ra thì ở đây lại trình bày cả Quá trình Giãn rộng liên
tục và nhất quán của Vũ trụ, Tự nhiên và Xã hội nói chung.
Vì tính phức tạp của vấn đề nên sẽ không trình bày chi tiết ở đây mà
sẽ được trình bày cụ thể ở Quyển 3 – Toán học Mơ hồ.
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