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THUẬT NGỮ

ADN: axít Deoxyribonucleic bao gồm 
phosphate, một đường và bốn ba-zơ: adenine, 

guanine, thymine và cytosine. Hai nhánh ADN 
tạo nên cấu trúc hình xoắn kép liên kết với nhau 
giống như cầu thang xoắn. ADN mã hóa tất cả các 
thông tin mà các tế bào cần để tái tạo và đóng vai 
trò sống còn trong di tuyền.

Bảo toàn năng lượng: định luật khoa học phát 
biểu rằng năng lượng (hoặc đại lượng tương 

đương của nó là khối lượng) không thể tự nhiên 
sinh ra hoặc mất đi.

Biên độ: độ cao cực đại của đỉnh một sóng hay độ 
sâu cực đại của một hõm sóng.

Boson: hạt hoặc kiểu dao động dây có spin là một 
số nguyên.

Bức xạ phông vi sóng: bức xạ từ vũ trụ sơ khai 
nóng bỏng, do dịch chuyển đỏ mà ngày nay nó 
xuất hiện không phải dưới dạng ánh sáng mà dưới 
dạng vi sóng (sóng vô tuyến có bước sóng cỡ vài 
vài cm).

Bức xạ: năng lượng được truyền bởi sóng hoặc 
hạt trong không gian hoặc môi trường nào đó.

Bước sóng: khoảng cách giữa hai đỉnh hoặc hõm 
sóng liên tiếp.

Chân trời sự kiện: biên của hố đen, biên của 
vùng không gian ngăn cách vật chất thoát ra 

vô hạn.

Chiều không gian: bất kỳ chiều nào trong ba chiều 
không gian.

Chu trình thời gian: tên khác của vòng thời gian 
đóng.

Cơ học lượng tử: các định luật vật lý điều khiển 

vương quốc của các hạt rất nhỏ như nguyên tử, 
proton,… được phát triển từ nguyên lý lượng tử 
của Plank và nguyên lý bất định Heisenberg.

Dây đóng: một vòng dây.

Dây vũ trụ: một vật thể nặng, dài có tiết diện rất 
nhỏ có thể được tạo ra trong các thời kỳ sơ khai 
của vũ trụ. Ngày nay, một dây có thể trải dài toàn 
bộ vũ trụ.

Dây: vật thể một chiều cơ bản trong lý thuyết dây 
mà có thể làm thay đổi khái niệm về hạt cơ bản 
không có cấu trúc. Các kiểu dao động khác nhau 
của dây sẽ tạo ra các hạt cơ bản với các tính chất 
khác nhau.

Dịch chuyển đỏ: bức xạ phát ra từ các vật thể 
chuyển động ra xa khỏi người quan sát sẽ đỏ hơn, 
gây bởi hiệu ứng Doppler.

Dịch chuyển xanh: sự co lại của bước sóng của 
bức xạ phát ra từ một vật thể đang chuyển động 
về phía người quan sát, gây ra bởi hiệu ứng 
Doppler.

Điểm kỳ dị trần trụi: một điểm kỳ dị của không 
thời gian, không bị bao bởi một hố đen, khả 

kiến đối với người quan sát từ xa.

Điểm kỳ dị: một điểm trong không thời gian mà 
tại đó độ cong của không thời gian là vô hạn.

Điện tích: tính chất của một hạt mà nhờ đó hạt 
đó có thể đẩy (hoặc hút) các hạt khác có điện tích 
cùng (hoặc trái) dấu.

Điện tử: hạt có điện tích âm, quay xung quanh hạt 
nhân nguyên tử.

Điều kiện ban đầu: trạng thái của một hệ vật lý tại 
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thời điểm ban đầu.

Điều kiện biên: trạng thái ban đầu của một hệ vật 
lý, hay nói một cách khái quát hơn là trạng thái 
của hệ tại biên trong thời gian và không gian.

Điều kiện không biên: ý tưởng cho rằng vũ trụ là 
hữu hạn nhưng không có biên trong thời gian ảo.

Định luật chuyển động của Newton: định luật mô 
tả chuyển động của các vật thể dựa trên khái niệm 
không thời gian tuyệt đối. Các định luật này thống 
trị cho đến khi Einstein đưa ra thuyết tương đối.

Định luật Moore: định luật phát biểu rằng tốc độ 
của các máy tính sẽ tăng gấp đôi cứ sau mười tám 
tháng. Điều này rõ ràng không thể tiếp tục mãi 
mãi được.

Định luật thứ hai của nhiệt động học: định luật 
phát biểu rằng entropy (của một hệ kín – ND) 
luôn tăng và không thể giảm.

Định lý điểm kỳ dị: định lý chứng minh rằng với 
một số điều kiện nhất định thì sẽ tồn tại một điểm 
kỳ dị mà tại đó thuyết tương đối rộng không còn 
đúng, và rằng vũ trụ cần phải bắt đầu từ một điểm 
kỳ dị.

Độ dài Plank: dài khoảng 10-35 cm. Kích thước 
của dây đặc trưng trong lý thuyết dây.

Entropy: phép đo độ mất trật tự của một hệ vật 
lý, số các cấu hình vi mô khác nhau của hệ mà 

làm cho hình thức vĩ mô của hệ không thay đổi.

Ê-te: môi trường phi vật chất đã từng được cho 
là lấp đầy toàn bộ không gian. Ý tưởng về môi 

trường như thế cần thiết để cho sóng điện từ có thể 
lan truyền đi được, nay không còn đúng nữa.

Fermion: một hạt hoặc một kiểu dao động dây 
có spin là một số bán nguyên.

Giả định bảo toàn lịch sử (Chronology 
protection conjecture): giả định cho rằng các 

định luật vật lý ngăn cản không cho các vật thể vĩ 
mô du hành thời gian.

Gia tốc: sự thay đổi vận tốc của vật thể.

Giãn nở thời gian: đặc điểm của thuyết tương đối 
rộng tiên đoán rằng dòng thời gian sẽ chảy chậm 
đối với người quan sát chuyển động hoặc dưới tác 
dụng của trường hấp dẫn mạnh.

Giây ánh sáng: khoảng cách mà ánh sáng đi được 
trong một giây.

Hàm sóng: một khái niệm cơ bản trong cơ 
học lượng tử; một con số tại mỗi điểm trong 

không gian có liên quan đến một hạt, xác định xác 
suất mà hạt có thể được tìm thấy tại một vị trí. 

Hằng số Plank: hòn đá tảng của nguyên lý bất 
định – tích giữa độ bất định về vị trí và vận tốc 
cần phải lớn hơn hằng số Plank. Biểu diễn bằng 
ký hiệu ħ.

Hằng số vũ trụ: một công cụ toán học được 
Einstein sử dụng để gán cho vũ trụ có xu hướng 
giãn nở, cho phép thuyết tương đối rộng tiên đoán 
một vũ trụ tĩnh.

Hấp dẫn lượng tử: lý thuyết kết hợp cơ học lượng 
tử với thuyết tương đối rộng.

Hạt ảo: trong cơ học lượng tử, một hạt ảo là một 
hạt mà ta không bao giờ có thể đo được trực tiếp 
nhưng sự tồn tại của nó gây ra những hiệu ứng có 
thể đo được. Xem thêm hiệu ứng Casimir. 

Hạt cơ bản: hạt được coi là không thể phân chia 
được nữa.

Hạt nhân: phần tâm của một nguyên tử, chỉ bao 
gồm proton và neutron liên kết với nhau bằng lực 
hạt nhân mạnh.

Hiệu ứng Casimir: áp lực hút giữa hai tấm kim 
loại phẳng, song song được đặt gần nhau trong 
chân không. Áp suất xuất hiện là do số các hạt ảo 
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ở giữa hai tấm kim loại nhỏ hơn ở bên ngoài.

Hiệu ứng Doppler: sự dịch chuyển tần số và bước 
sóng của các sóng âm hoặc sóng ánh sáng mà 
người quan sát thu được khi nguồn phát chuyển 
động tương đối với người quan sát.

Hiệu ứng quang điện: hiệu ứng phát điện tử khi 
ánh sáng đập vào các kim loại.

Hố đen nguyên thủy: một hố đen hình thành từ 
giai đoạn sơ khai của vũ trụ.

Hố đen: một vùng không thời gian có trường hấp 
dẫn quá mạnh đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng 
không thể thoát ra được.

Hố giun: một đường ống rất nhỏ trong không thời 
gian kết nối các vùng xa nhau của vụ trụ. Các hố 
giun cũng có thể kết nối các vũ trụ song song và 
có thể tạo ra khả năng du hành thời gian.

Kenvin: thang nhiệt độ tuyệt đối.

Khối lượng: là một thuộc tính của vật thể, là quán 
tính hoặc cản trở gia tốc trong không gian tự do.

Không gian tự do: vùng không gian không có 
trường nào, tức là, không chịu tác dụng của lực 
nào.

Không thời gian: không gian bốn chiều mà các 
điểm của nó là các sự kiện.

Lạm phát: một thời kỳ ngắn giãn nở gia tốc, 
trong đó, vũ trụ thời kỳ rất sơ khai gia tăng 

kích thước với một tốc độ chưa từng có.

Lực điện từ: lực xuất hiện giữa các hạt có điện tích 
cùng (hoặc trái) dấu.

Lực hấp dẫn: lực yếu nhất trong bốn loại lực cơ 
bản của tự nhiên.

Lực tương tác mạnh (lực hạt nhân mạnh): lực 

mạnh nhất và có tầm tác dụng ngắn nhất trong 
bốn lực cơ bản. Nó giữ các quark lại với nhau để 
tạo nên proton và neutron, và các hạt này đến lượt 
nó lại cùng nhau làm nên hạt nhân nguyên tử.

Lực tương tác yếu (lực hạt nhân yếu): lực yếu 
thứ hai trong bốn lực cơ bản có tầm tác dụng 
rất ngắn. Nó tác dụng tới tất cả các hạt vật chất 
nhưng không tác dụng lên các hạt truyền tương 
tác.

Lưỡng tính sóng/hạt: khái niệm trong cơ học 
lượng tử cho rằng không có sự khác biệt giữa các 
sóng và các hạt; các hạt có thể hành xử giống như 
các sóng và ngược lại.

Lượng tử: đơn vị không thể phân chia mà các sóng 
có thể hấp thụ hoặc phát xạ.

Lý thuyết ảnh đa chiều: lý thuyết cho rằng các 
trạng thái lượng tử của một hệ trong một vùng 
không thời gian có thể được mã hóa trên biên của 
vùng đó.

Lý thuyết cổ điển: một lý thuyết dựa trên các khái 
niệm được thiết lập trước cơ học tương đối và cơ 
học lượng tử. Lý thuyết giả thiết rằng các vật thể 
có vị trí và vận tốc hoàn toàn xác định. Điều này 
không đúng ở các nấc thang rất nhỏ vì nguyên lý 
bất định sẽ phát huy tác dụng.

Lý thuyết dây: lý thuyết vật lý cho rằng các hạt có 
thể được mô tả như là các sóng trên các dây; thống 
nhất cơ học lượng tử và tương đối rộng. Còn được 
biết là thuyết siêu dây.

Lý thuyết thống nhất lớn: lý thuyết thống nhất lực 
điện từ, lực tương tác yếu và lực tương tác mạnh.

Lý thuyết thống nhất: bất kỳ lý thuyết nào mô tả 
tất cả bốn lực và tất cả vật chất trong một mô hình 
duy nhất.

Lý thuyết tương đối hẹp: lý thuyết của Einstein 
dựa trên ý tưởng cho rằng các định luật khoa học 
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cần phải như nhau đối với tất cả các người quan 
sát không phụ thuộc vào cách họ chuyển động khi 
không có trường hấp dẫn.

Lý thuyết tương đối rộng: lý thuyết của Einstein 
dựa trên ý tưởng cho rằng các định luật khoa học 
xảy ra như nhau đối với tất cả các người quan sát, 
không phụ thuộc vào cách mà họ chuyển động. Lý 
thuyết giải thích lực hấp dẫn trên cơ sở về độ cong 
của không thời gian bốn chiều.

Lý thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton: lý thuyết 
cho rằng lực hút giữa hai vật thể chỉ phụ thuộc vào 
khối lượng của các vật thể và khoảng cách giữa 
chúng; lực hút tỷ lệ với tích của khối lượng và tỷ 
lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

Lý thuyết Yang-Mills: lý thuyết mở rộng của lý 
thuyết trường Maxwell mô tả lực tương tác yếu 
và lực tương tác mạnh.

Lý thuyết-M: lý thuyết thống nhất năm lý thuyết 
dây cũng như lý thuyết siêu hấp dẫn thành một mô 
hình lý thuyết đơn nhất nhưng người ta vẫn chưa 
hiểu hết lý thuyết này.

Màng: một thực thể được coi là một thành 
phần cơ bản của thuyết-M, có thể có nhiều 

chiều. Nói chung, một màng-p có chiều dài theo p 
chiều, màng-1 là một dây, màng-2 là một mặt,…

Màng-p: một màng có p chiều. Xem thêm màng.

Máy gia tốc hạt: một cái máy có thể gia tốc các 
hạt mang điện chuyển động làm tăng năng lượng 
chúng.

Mô hình chuẩn trong vật lý hạt: lý thuyết thống 
nhất ba lực phi hấp dẫn và các hiệu ứng của chúng 
lên vật chất.

Mô hình chuẩn trong vũ trụ học: lý thuyết vụ nổ 
lớn cùng với lý giải của mô hình chuẩn trong vật 
lý hạt.

Mô hình Randall-Sundrum: lý thuyết cho rằng 
một màng trong không gian năm chiều vô hạn của 
các độ cong âm, giống như hình yên ngựa.

Năm ánh sáng: khoảng cách mà ánh sáng đi 
được trong một năm.

Năng lượng chân không: năng lượng có mặt ngay 
cả trong chân không trống rỗng. Nó có tính chất 
rất kỳ lạ là, không giống như sự có mặt của khối 
lượng, sự có mặt của năng lượng chân không sẽ 
làm cho vũ trụ giãn nở và tăng tốc.

Neutrino: các hạt nhỏ bé chỉ chịu tác dụng của lực 
tương tác yếu.

Neutron: một hạt tương tự hạt proton nhưng không 
mang điện, chiếm gần một nửa khối lượng hạt 
nhân. Nó được tạo thành từ ba quark (hai nghịch 
và một thuận).

Người quan sát: một người hoặc một dụng cụ 
quan sát để đo các tính chất vật lý của hệ.

Nguyên lý bất định: Nguyên lý được Heisenberg 
đưa ra, phát biểu rằng người ta không bao giờ có 
thể xác định chính xác cả vị trí và vận tốc của hạt. 
Nếu ta biết chính xác một đại lượng này thì ta sẽ 
biết kém chính xác một đại lượng kia.

Nguyên lý loại trừ: nguyên lý cho rằng các hạt 
có spin bằng -1/2 không thể có (trong giới hạn 
nguyên lý bất định) cùng vị trí và vận tốc.

Nguyên lý lượng tử Plank: nguyên lý cho rằng các 
sóng điện từ (tức là ánh sáng) chỉ có thể phát xạ 
hay hấp thụ một lượng gián đoạn gọi là lượng tử.

Nguyên lý vị nhân: nguyên lý cho rằng chúng ta 
thấy vũ trụ như nó hiện hữu bởi vì nếu nó khác đi 
thì chúng ta không thể có mặt ở đây để quan sát 
nó.

Nguyên tử: đơn vị cơ bản của vật chất thường, 
tạo thành từ một hạt nhân nhỏ bé (gồm proton và 
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neutron) và các điện tử quay xung quanh.

Nhật thực: hiện tượng mặt trăng đi vào khoảng 
giữa trái đất và mặt trời và che mặt trời, hiện 
tượng đó kéo dài vài phút. Nhật thực xảy ra năm 
1919 có thể quan sát từ vùng Đông Phi đã chứng 
minh sự đúng đắn của thuyết tương đối.

Nhiệt độ không tuyệt đối: nhiệt độ thấp nhất có 
thể, tại đó vật chất không có nhiệt năng; khoảng 
-273 độ C hay 0 độ K.

Nhiệt động học: nghiên cứu về mối liên hệ giữa 
năng lượng, công, nhiệt và entropy trong hệ vật 
lý động.

Nón ánh sáng: một bề mặt trong không thời gian 
vạch ra hướng khả dĩ để các tia sáng đi qua một 
sự kiện đã cho.

Phản hạt: mỗi hạt vật chất đều có một phản hạt 
tương ứng, khi một hạt va chạm với phản hạt 

của nó thì chúng sẽ hủy lẫn nhau và chỉ còn lại 
năng lượng mà thôi.

Phân rã hạt nhân: quá trình các hạt nhân bị phân 
rã thành các hạt nhân nhỏ hơn và giải thoát năng 
lượng.

Phổ: dải tần số của sóng. Phần khả kiến của quang 
phổ mặt trời đôi khi là cầu vồng.

Phương pháp thực chứng: phương pháp cho rằng 
lý thuyết khoa học là một mô hình toán học có thể 
mô tả và giải mã các quan sát mà chúng ta thực 
hiện.

Phương trình Schrodinger: phương trình điều 
khiển quá trình tiến hóa của các sóng trong thuyết 
lượng tử.

Positron: phản hạt của điện tử có điện tích 
dương.

Proton: hạt mang điện tích dương, rất giống 
neutron, chiếm gần một nửa khối lượng hạt nhân 

nguyên tử. Proton tạo thành từ ba quark (hai thuận 
và một nghịch).

Quá trình phóng xạ: quá trình phá vỡ tự phát 
từ một loại hạt nhân nguyên tử này sang loại 

khác.

Quang tử (photon): một lượng tử ánh sáng; bó 
sóng nhỏ nhất của trường điện từ.

Quark: hạt cơ bản mang điện chịu tác dụng của 
lực tương tác mạnh. Quark có sáu “mùi”: thuận 
(up), nghịch (down), lạ (strange), đẹp (charm), 
dưới (bottom) và trên (top). Mỗi mùi có thể có ba 
“màu”: đỏ, lục và xanh.

Quyết định luận khoa học: một khái niệm máy 
móc về vụ trụ của Laplace, trong đó, các thông tin 
đầy đủ về trạng thái của vụ trụ hiện tại cho phép 
tiên đoán các thông tin đầy đủ về trạng thái của vũ 
trụ trong quá khứ và tương lai.

Siêu đối xứng: nguyên lý liên hệ tính chất của 
các hạt có spin khác nhau.

Siêu hấp dẫn: tập hợp các lý thuyết thống nhất lý 
thuyết tương đối rộng và siêu đối xứng.

Số ảo: một khái niệm toán học trừu tượng. Các số 
ảo và số thực có thể được coi như sự đánh số vị trí 
của các điểm trong một mặt phẳng, do đó, các số 
ảo sẽ vuông góc với các số thực bình thường.

Số Grassman: một lớp các số không giao hoán với 
nhau. Đối với các số thực bình thường, thứ tự của 
các số hạng trong phép nhân không quan trọng: 
A*B=C và B*A=C. Tuy nhiên số Grassman lại 
phản giao hoán nên A*B bằng –B*A.

Sóng điện từ: dao động kiểu sóng trong điện 
trường. Tất cả các sóng của phổ điện từ chuyển 
động với vận tốc ánh sáng, tức là ánh sáng khả 
kiến, tia X, vi sóng, hồng ngoại,…

Sóng hấp dẫn: dao động kiểu sóng trong trường 
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hấp dẫn.

Spin: tính chất nội của các hạt cơ bản có liên quan  
đến (nhưng không đồng nhất với) khái niệm tự 
quay trong đời sống hàng ngày.

Sự co Lorentz: sự co ngắn về chiều dài của vật thể 
theo hướng di chuyển khi nó chuyển động, tiên 
đoán từ lý thuyết tương đối hẹp.

Sự kiện: một điểm trong không thời gian xác định 
bởi vị trí và thời gian của nó.

Tần số: của một sóng là số chu kỳ trong một 
giây.

Thế giới màng: một bề mặt hay một màng bốn 
chiều trong một không thời gian có nhiều chiều 
hơn.

Thời gian ảo: thời gian được đo bằng các số ảo.

Thời gian Plank: bằng khoảng 10-43 giây, thời gian 
để ánh sáng đi được một khoảng cách bằng độ dài 
Plank.

Thời gian tuyệt đối: khái niệm cho rằng có một 
đồng hồ vũ trụ. Thuyết tương đối của Einstein 
không thể có khái niệm như thế. 

Tính đối ngẫu: một sự tương ứng giữa các lý 
thuyết hoàn toàn khác nhau dẫn đến các kết quả 
vật lý như nhau.

Trạng thái cơ bản: trạng thái của một hệ có năng 
lượng cực tiểu.

Trạng thái tĩnh: trạng thái không thay đổi theo 
thời gian.

Trọng lượng: lực tác dụng lên vật thể bằng một 
trường hấp dẫn. Nó tỷ lệ với (nhưng không phải 
là) khối lượng của nó.

Trường hấp dẫn: phương tiện để lực hấp dẫn trao 
đổi tác động của nó.

Trường lực: phương tiện để các lực trao đổi tác 
động của nó.

Trường Maxwell: tổng hợp điện, từ, ánh sáng vào 
các trường động có thể dao động và lan truyền 
trong không gian.

Trường: một cái gì đó tồn tại trong suốt không 
thời gian, ngược lại với một hạt chỉ có thể tồn tại 
tại một điểm trong không thời gian.

Từ trường: trường truyền tương tác từ.

Vân giao thoa: xuất hiện khi hai hay nhiều 
sóng (phát ra từ các vị trí và thời gian khác 

nhau) hòa vào nhau.

Vận tốc: một con số biểu diễn tốc độ và hướng 
của chuyển động của vật thể.

Vật chất tối: vật chất có mặt trong các thiên hà 
và các đám, và có thể giữa các đám mà chúng ta 
không thể quan sát được nhưng chúng ta vẫn ghi 
nhận được trường hấp dẫn của nó.

Vĩ mô: đủ lớn để có thể nhìn bằng mắt thường; 
thường là với khoảng cách lớn hơn 0,01 mm. 
Khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách đó được coi 
là vi mô.

Vô hạn: một pham vi hay một con số không có 
giới hạn hoặc không có kết thúc.

Vụ co lớn: tên của một kịch bản khả dĩ về sự kết 
thúc của vũ trụ, tại đó, tất cả không gian và vật 
chất suy sập và hình thành một điểm kỳ dị.

Vụ nổ lớn: kỳ dị tại điểm khởi đầu của vũ trụ, 
cách đây khoảng mười lăm tỷ năm.

Vũ trụ học: khoa học nghiên cứu về vụ trụ.
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