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TƯƠNG TÁC ĐIỆN 

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 2935/2007/QTG) 

 “Vật lý! Hãy cẩn trọng với siêu hình!” 
Icaak Newton 

Tóm tắt 
Tương tác điện từ là một trong 4 tương tác cơ bản của vật lý hiện đại. Tuy nhiên, từ góc 

độ của CĐM, chỉ có tương tác điện mới thật sự là cơ bản còn tất cả các tương tác còn lại, kể 
cả tương tác từ, cũng chỉ là các thể hiện khác nhau của nó mà thôi. Vì vậy, nghiên cứu tương 
tác điện về thực chất chính là tiền đề cho sự thống nhất các tương tác trong khuôn khổ CĐM: 
tương tác từ, tương tác hấp dẫn, tương tác hạt nhân mạnh và yếu chỉ là những biểu hiện khác 
nhau của chính tương tác điện của 2 hạt cơ bản là electron và positron. Chính sự giống nhau 
về hình thức giữa định luật Coulomb và định luật hấp dẫn Newton đã gợi ý cho việc viết định 
luật vạn vật hấp dẫn tổng quát cho cả 2 tương tác này và nhờ đó đi đến kết luận: hấp dẫn chỉ 
là “tương tác điện tàn dư” giữa 2 hạt cơ bản là electron và positron – sự kết hợp giữa 2 hạt 
này trong một điều kiện nhất định đã hình thành nên dipol-R còn gọi là hấp dẫn tích – phỏng 
theo cách gọi phần tử mang điện nhỏ nhất của tương tác điện là “điện tích”, bên cạnh đó, 
trong những điều kiện khác, sự kết hợp đó lại có thể hình thành nên dipol-Q tiền thân của 
photon – cấu trúc của photon đã được khám phá.  

I. TƯƠNG TÁC ĐIỆN TĨNH.  
1. Định luật Coulomb đối với điện tích điểm.  
Khi có 2 chất điểm A và B với điện tích q1 và q2 (còn gọi là điện tích điểm) hình thành một hệ 

có thể coi là cô lập (xem Hình1a), giữa chúng có lực tương tác gọi là lực Coulomb, hay lực điện 
tĩnh; trong HQC thật đặt trên 1 trong 2 điện tích nó có dạng: 

                                                         2
21

R
qqkF CC = ,                                                                  (1) 

ở đây kC =1/4πε0 ≈ 9x109 N.m2/C2 – hằng số điện tĩnh; ε0 = 8,85×10-12 (F/m); R – khoảng cách giữa 2 
điện tích điểm.  

 
Các điện tích trong biểu thức (1) có thể (+) mà cũng có thể (–) nên, dấu của lực tương tác 

cũng có thể (+) hay (–), vì vậy khác với lực hấp dẫn, lực Coulomb có thể có 2 trạng thái: đẩy nhau 
đối với các điện tích cùng dấu và hút nhau đối với các điện tích trái dấu. Trong trường hợp chung, 
có thể biểu diễn lực điện tĩnh (3.1) dưới dạng véc tơ: 
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Hình 1. Tương tác điện tĩnh – lực Coulomb 
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với eF  là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng tác động của lực FC. Ta có khái niệm cường độ 
trường điện tĩnh của một điện tích Q tại một điểm tương ứng có một điện tích thử qx nào đó, bằng 
cách chia lực tác động của nó lên điện tích đó xác định theo (2) cho giá trị của điện tích thử qx: 

                                                   FC
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E 2== ,                                                           (3)  

khi đó, (3) chỉ còn phụ thuộc vào điện tích Q và khoảng cách R tới nó. Lực điện tĩnh, do đó còn có 
thể được viết dưới dạng: 

                                                             QxQq q EF = .                                                               (4) 

Công thức (1) cũng được áp dụng khi hướng của điện trường ngoài của các điện tích khác E 
hoàn toàn trùng với hướng tương tác của các điện tích đó với nhau (xem Hình1b), chỉ cần lưu ý tới 
nguyên lý xếp chồng các tương tác theo đó, lực tác động tổng hợp lên mỗi điện tích bằng: 

                                                        )( Qxq EEF +=Σ .                                                            (5) 

 Như vậy, tương tự như với tương tác hấp dẫn, cũng tồn tại tác nhân gây tương tác, chỉ có điều 
ở đây không phải là khối lượng hấp dẫn mà là điện tích. Song, bản thân điện tích cũng phải được 
hiểu giống như khối lượng hấp dẫn ở chỗ, nó cũng là đại lượng đặc trưng không chỉ cho riêng phần 
“vật thể” mà còn cho cả phần “trường” của một thực thể vật lý thống nhất.  

Ta chấp nhận 2 tiên đề đối với 2 hạt cơ bản. 

Tiên đê 1. Electron và positron là 2 hạt cơ bản trong đó, tác động của positron là chủ động – 
quy ước gọi là “mang điện tích (+)” còn tác động của electron là bị động – quy ước gọi là “mang 
điện tích (–)”; các hạt này chỉ có tương tác điện không có tương tác hấp dẫn.  

Điều này đã được biết tới ở mục 3.1 “vật thể, trường và hạt cơ bản” [2]. Có một số bằng 
chứng thực nghiệm ủng hộ cho tiên đề này. 

+ Thứ nhất, khối lượng của electron (e-) và positron (e+) xác định được bằng thực nghiệm:  

                                    3110109548,9 −
−+ ×≈== eee mmm kg                                                   (6) 

chỉ có thể theo một cách duy nhất đó là sử dụng hiện tượng quán tính trong trường điện từ, mà như 
thế có nghĩa là chỉ xác định được khối lượng quán tính chứ không phải là khối lượng hấp dẫn của 
chúng! Trong khi đó, đối với một số hạt sơ cấp như proton, neutron... về nguyên tắc có thể thông 
qua các phép đo gián tiếp, không nhất thiết phải sử dụng tới chuyển động của chúng để xác định 
khối lượng hấp dẫn, ví dụ như thông qua nguyên tử lượng và số Avogadro. Việc cho rằng 2 hạt 
electron và positron đều có khối lượng hấp dẫn là xuất phát từ quan niệm từ thời Newton cho rằng 
bất kỳ vật thể nào cũng đều hấp dẫn lẫn nhau – vì vậy mới có tên gọi là định luật “vạn vật hấp dẫn”, 
và hơn thế nữa, khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn trong các thí nghiệm không hiểu sao lại 
cứ luôn luôn bằng nhau – gọi là “nguyên lý tương đương”, nhưng như đã chứng minh ở [1], các 
quan niệm này không còn đúng nữa, vì vậy không có lý do gì ngăn cản chúng chỉ có khối lượng 
quán tính trong trường điện mà không có khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn – chúng không 
tương tác hấp dẫn với nhau!  

Căn cứ vào các thí nghiệm đo khối lượng quán tính của electron và positron, có thể nói rằng 
kết quả đo được theo (6) chính là khối lượng quán tính riêng của chúng trong HQC của phòng thí 
nghiệm. Khi đó, giữa chúng có khối lượng quán tính chung cũng được xác định theo biểu thức (16) 
trong [1]. 

+ Thứ hai, bản thân cái gọi là “khối lượng hấp dẫn” nếu có (?) thì có lẽ cũng chỉ có thể gây 
nên tương tác “hấp dẫn” giữa chúng tính theo công thức (2.1) bằng:  
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trong khi đó, tương tác điện tính theo (1) với điện tích qe+ = - qe-= e ≈1,6x10-19 C bằng: 

                                        2
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Chia (8) cho (7) ta được:                              40104×≈
N

C

F
F .                                                              (9) 

Có nghĩa là tương tác điện lớn gấp 4x1040 lần tương tác hấp dẫn giữa chúng (nếu có) nên, về 
nguyên tắc, có thể bỏ qua tương tác hấp dẫn với sai số (nếu có) cũng không vượt quá 10-40. Ngay kể 
cả tương tác hấp dẫn giữa chúng với Trái đất (nếu có) cũng chỉ cho ta giá trị bằng 9,1x10-31.9,8 ≈ 
9x10-30 (N), trong khi tương tác điện giữa e- và e+ ở cự ly nguyên tử (10-10 m) đạt tới 2,3x10-8 N, tức 
là lớn gấp 1021 lần – cũng hoàn toàn có thể bỏ qua.  

+ Thứ ba, khối lượng quán tính của e- và e+ là nhỏ nhất trong tất cả các khối lượng quán tính 
của các hạt sơ cấp đo được bằng thực nghiệm. Việc khối lượng của neutrino có giá trị <10-35kg chỉ 
là giả định về phương diện lý thuyết chứ chưa có bất cứ một thí nghiệm nào xác nhận cả mà, về 
nguyên tắc, sẽ không thể nào xác nhận được, vì nó là một hạt trung hòa về điện nên không thể dùng 
điện trường hay từ trường vào mục đích này; hơn nữa, sự tồn tại của nó ở vận tốc ánh sáng cũng đã 
chứng tỏ rằng nó cũng được hình thành giống như photon mà thôi – ta sẽ xem xét đến ở mục III.3 
tiếp theo.   

+ Thứ tư, trong tất cả các cuộc va chạm năng lượng cao hiện được biết đến, chỉ có 2 hạt này là 
hoàn toàn không thấy bị phân chia; các hạt quark huyền thoại nếu có cũng chỉ tồn tại bên trong 
hadron chứ không ở dạng tự do để có thể ghi nhận được (người ta cho rằng đã tìm thấy quark ở 
trạng thái tự do, nhưng tính hiện thực của những thông báo kiểu này liệu có giống như việc “tìm 
thấy pentaquark” cách đây không lâu không?); hơn thế nữa, khối lượng của các quark giả định đó 
cũng rất lớn. Thứ nữa, các hạt e- và e+ này hoặc là “biến mất” một cách bí hiểm thành cái gọi là 
“năng lượng” (của “chẳng cái gì cả!”) – hiện tượng “hủy hạt”, hoặc kết hợp với một số hạt sơ cấp 
để trở thành các hạt sơ cấp khác chứ tuyệt nhiên không để lại dù chỉ là một “mảnh vỡ” nào. 

Tiên đề 2. Với thế giới các thực thể vật lý, số lượng hạt electron luôn luôn bằng số lượng hạt 
positron.  

Về thực chất, tiên đề này chỉ là hệ quả của quy luật vận động thứ nhất của vật chất, vì nếu số 
lượng của chúng không bằng nhau thì thế giới vật chất đã không thể thống nhất – sự cân bằng âm 
dương chỉ có thể bị phá vỡ trong một phạm vi hẹp, có tính cục bộ, nhưng không thể bị phá vỡ trên 
tổng thể – như đã được nói tới ở [2].  

2. Tương tác Coulomb đối với các vật thể tích điện. 
Khác với tương tác hấp dẫn, các điện tích trong tương tác điện không tồn tại độc lập bên trong 

vật thể mà luôn có xu hướng phân bố trên bề mặt của vật thể. Điện trường của các vật thể tích điện, 
do đó, được gây nên bởi sự chồng chập của tất cả các điện tích q1, q2, ... qi, ... trên bề mặt này, nếu 
các vật thể này không tự quay quanh mình chúng. Lực tương tác giữa một vật thể tích điện đó với 
một điện tích điểm qx được xác định bởi tổng véc tơ các lực tương tác thành phần (khi các vật thể 
này quay, sẽ xuất hiện trường điện động mà sẽ được xem xét tới sau ở mục III.3): 

                                               Fxi
i

i
xCxix R

q
qk eFF ∑∑ == 2

.                                                    (10) 

Tuy nhiên, vì bất kỳ vật thể nào, ngoài e+ và e-, cũng đều tham gia vào tương tác hấp dẫn nên 
sẽ phải tồn tại trường lực thế hỗn hợp điện-hấp dẫn mà sẽ được xem xét tới ở mục VII; ở đây, ta chỉ 
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nghiên cứu riêng tương tác điện thôi. Khi đó, cường độ trường điện tĩnh tại một điểm đã cho ứng 
với điện tích qx cũng được xác định bởi (3). 

Bên cạnh đó, trong điện động lực học, với giả thiết điện tích Q được phân bố đều và liên tục 
trên bề mặt của một vật thể với mật độ là: 

                                                          
S

q

S
Q i

i∑
==σ ,                                                            (11) 

trong đó S là diện tích bề mặt, người ta có được định luật Ostrogratsky-Gauss: 

                                                             ∫ =
S

QEdS
0ε

,                                                               (12) 

ở đây s là một mặt kín bất kỳ bao quanh điện tích Q. Đối với vật thể hình cầu bán kính R0, ta có thể 
tính được từ (12): 

                                                             σπ CkE 4= ,                                                               (13) 

còn đối với mặt phẳng tích điện thì: 

                                                              σπ CkE 2= .                                                              (14) 

Từ đây có khái niệm điện thế của bề mặt cầu tích điện: 

                                                                ER00 =ϕ                                                               (15) 

hay hiệu điện thế của 2 mặt phẳng tích điện cách nhau một khoảng bằng d: 

                                                              EdU AB = .                                                                (16) 

Định luật (12) cùng các công thức (13), (14) và (16) đóng vai trò quan trọng trong tính toán kỹ 
thuật điện. Tuy nhiên, ngay giả thiết về sự phân bố liên tục của điện tích trên bề mặt của vật thể đã 
là một sự gần đúng hóa, vì trên thực tế, điện tích chỉ có thể phân bố rời rạc với các bước “lượng tử” 
khoảng cách không thể nhỏ hơn khoảng cách giữa các nguyên tử hay phân tử của vật liệu cấu tạo 
nên vật thể (>10-9m) và với lượng tử điện tích bằng e± .  

Bằng cách mô hình hóa trên máy tính điện tử đối với tụ điện phẳng có kích thước hữu hạn LxL 
với khoảng cách giữa 2 bản cực là d [5], tác giả đã có thể tính được độ sai lệch giữa mô hình phân 
bố điện tích liên tục (định luật Ostrogratsky-Gauss) so với mô hình phân bố điện tích rời rạc này bởi 
một công thức đơn giản: 

                                               γz  ≥ 90,031d/L ≈ 90d/L (%).                                                    (17) 
Dấu “=” trong công thức (17) ứng với điểm chính giữa 2 má tụ điện phẳng, còn dấu “>” ứng với 
phần không gian còn lại bên trong kích thước LxL. Công thức (17) có thể sử dụng để đánh lại giá 
sai số của các thiết bị được dùng để nghiên cứu các hạt sơ cấp như buồng Willson hay các khối phổ 
kế v.v... Từ các kết cấu cụ thể thực tế với d/L ≈ 0,1 cho thấy sai số này không hề nhỏ: γz ≥ 9%! 
Không những thế, nó còn cảnh báo về những sai lệch cả về khái niệm “điện thế” bề mặt (15) mà 
hiện nay vẫn được dùng trong các phép đo thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, vật lý nguyên tử cũng như 
vật lý hạt nhân. Những sai lệch kiểu này thuộc loại sai số phương pháp (sai số hệ thống) mà hiện 
nay không được các nhà vật lý thực nghiệm tính đến, vì bản thân các thiết bị đo đã được nhà sản 
xuất khắc độ theo quy luật (12), (14) hay (16); vậy mà các hằng số vật lý trong lĩnh vực hạt sơ cấp 
vẫn được xem là chỉ có sai số <10-5 (?), thậm chí – 10-9!(?)  

II. TƯƠNG TÁC ĐIỆN ĐỘNG. 
1. Sự phát sinh từ trường của các điện tích chuyển động.  
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Từ thực nghiệm với 2 dây dẫn đặt song song cách nhau một khoảng bằng R, giữa chúng có 
tương tác tuân theo định luật Ampere: 

                                                        l
r

IIFA π
µ

2
21

0−= ,                                                             (18) 

ở đây μ0 = 4π10-7H/m là độ từ thẩm của chân không; r là khoảng cách giữa 2 dây dẫn song song; l là 
chiều dài dây dẫn tương đương quãng đường dịch chuyển của các điện tích trong một khoảng thời 
gian nào đó như được chỉ ra Hình 2a, b. Dấu (–) trong biểu thức (18) nói lên rằng 2 dòng điện cùng 
chiều thì hút nhau, và ngược lại – ngược chiều thì đẩy nhau. 

 
Ngoài ra, có thể thấy rằng ngoài tương tác điện tĩnh với nhau, nếu hệ 2 điện tích còn nhận 

được tác động từ một điện trường ngoài E lệch một góc α so với hướng tương tác giữa 2 điện tích, 
ví dụ trường hợp của tia cathod chẳng hạn, dẫn đến chuyển động như được chỉ ra trên Hình 3, thì 
chuyển động của mỗi điện tích có thể coi như một dòng điện và do đó, có thể áp dụng công thức 
(18). Trong những trường hợp như thế, dường như lại xuất hiện một lực có “bản chất khác” ngoài 
lực Coulomb (là lực Ampere vừa nói ở trên) tác động lên các điện tích đó. Bằng chứng khác nữa là 
sự lệch hướng của điện tích chuyển động trong “từ trường” nam châm vĩnh cửu hay cuộn dây có 
dòng điện chạy qua và rồi chính bản thân các nam châm vĩnh cửu cũng tương tác với nhau bới “lực 
từ” mà về bản chất được coi là sinh ra do chuyển động của các điện tích bên trong cấu trúc vi mô 
của vật liệu tạo nên các nam châm đó. Bên cạnh đó, các đo đạc thực nghiệm xác định mối liên quan 
trực tiếp giữa dòng điện I (chuyển động của điện tích q) với “từ trường” của nó được đặc trưng bởi 
“từ cảm” B (xem Hình 2c) đã đi đến công thức của định luật Biot-Savart: 

 
 

                                                        
[ ]

2
00

4 R
dId leB

π
µ

= ,                                                            (19) 
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Hình 2. Quan niệm từ trường sinh ra bởi dòng điện. 
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Hình 3. Tương tác điện động giữa 2 điện tích điểm chuyển động 
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ở đây e0 là véc tơ đơn vị hướng từ dl tới điểm đang xét. Tất cả những gì biểu diễn trên Hình 2 là 
được thực hiện trong HQC đặt trên Trái đất mà các dây dẫn đứng yên trên đó. Trong công thức 
(19), quãng đường được sử dụng như một véc tơ dl là đã mắc phải lỗi lôgíc hình thức như đã được 
đề cập đến ở [4]. Để tránh lỗi này, cần sử dụng chính dòng điện với tư cách là một véc tơ, bởi theo 
định nghĩa, dòng điện là dòng chuyển động của các điện tích, ta có: 

                                                                  It
q eI =                                                                  (20)    

với eI là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng chuyển động của các điện tích và vì vậy, ta có thể 
viết lại biểu thức (19) ở dạng: 

                                                            [ ]dl
R

d 2
00

4
IeB

π
µ

= .                                                        (21) 

Khái niệm “từ trường” được đưa vào, một mặt, đúng là rất thuận tiện cho đo đạc cũng như 
tính toán, phù hợp với trực giác của chúng ta nhưng, mặt khác, lại gây nên một sự hiểu lầm tai hại 
về bản chất của sự vật và hiện tượng – “từ trường” cũng được hiểu một cách “bình đẳng” với điện 
trường và chúng được Maxwell biểu diễn gần như đối xứng trong các phương trình của mình, và 
thậm chí làm xuất hiện “đơn cực từ” – N hoặc S trong các phương trình của Dirac, bình đẳng như 
các “đơn điện tích” (–) hoặc (+) vậy. Chỉ tiếc là cuộc săn lùng đơn cực từ như là một bằng chứng 
cho tính đúng đắn của thuyết Thống nhất Lớn (Grand Unified Theory) cho đến nay vẫn không hé 
mở được bất cứ một tia hy vọng nào, nếu như không nói rằng nó không thể tồn tại như sẽ được thấy 
ở mục tiếp theo ngay đây.  

2. Cơ sở hình thành trường điện động. 
a) Tương tác giữa 2 điện tích chuyển động. 
Một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải điện tích chuyển động thật sự sẽ sinh ra “từ trường” 

hay chỉ đơn giản vẫn chính là trường điện nhưng là trường điện động với lực tác động xác định theo 
(18) trong đó dòng điện được thay bằng số điện tích trong một đơn vị thời gian: q1, q2? Cụ thể là khi 
đó, để cho đơn giản, nếu giả thiết V1 = V2 = V, lực Ampere (18) sẽ có dạng: 

                                                       2
2

21 V
r
qqkF AA −= .                                                           (22) 

Ở đây, ngụ ý là thật ra chẳng có “từ trường” nào được sinh ra cả, tức là về bản chất của hiện 
tượng, chứ không phải vấn đề về ngôn từ hay cách mô phỏng theo trực giác nữa. Có thể thấy rất rõ 
là ngay cả khi tương tác Coulomb xẩy ra không phải với trường hợp điện tích điểm mà là với các 
vật thể có kích thước hữu hạn thì lực tổng hợp cuối cùng cũng đã không còn giữ nguyên dạng (1) 
mà chuyển thành dạng (4), khi đó nếu E=const, ta có một trường điện đều và đồng nhất thay vì bất 
đồng nhất hướng tâm.  

Vấn đề không thể chối cãi là dù “trường điện” hay “trường từ” theo nghĩa cổ điển thì nguyên 
nhân cũng chỉ có một – đó là sự tương tác giữa các điện tích, còn việc các điện tích này đứng yên 
hay chuyển động chỉ khiến cho cách thức tương tác của chúng là thay đổi mà thôi. Và như ở [2] về 
vận động, đã có nhận xét là một sự vận động phức hợp không chỉ đơn thuần là tổng các vận động 
thành phần mà là một tổ hợp hữu cơ giữa các vận động thành phần đó theo quy luật lượng đổi-chất 
đổi: khi các điện tích đứng yên – “lượng vận động” là nhỏ nhất, còn khi chúng chuyển động – 
“lượng vận động” đã thay đổi dẫn đến sự thay đổi về chất – xuất hiện lực Ampere.  

Ta có thể lấy ví dụ về áp suất của chất khí lên thành ống dẫn để so sánh. Nếu khí không 
chuyển động, ta có áp suất của khí lên thành ống dẫn là p1; nếu dùng bơm đẩy cho khí chuyển động, 
áp suất của khí lên thành ống dẫn là p2<p1, tức là sẽ xuất hiện một lực tác động theo phương vuông 
góc với lực đẩy của bơm – một lực có bản chất khác? Hoàn toàn không phải như vậy. Dù là lực để 
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đẩy khí chuyển động hay là lực mà khí tác động lên thành ống dẫn, xét cho cùng, vẫn chỉ là lực 
tương tác lẫn nhau giữa các phân tử khí mà thôi. 

Mặt khác, theo quan niệm về thực thể vật lý như một dạng tồn tại của vật chất [2] thì nó phải 
bao gồm 2 phần không thể tách rời:  

vật thể + trường = điện tích + trường điện; 
sẽ không có chỗ cho cấu trúc:  

“từ tích” + trường từ = vật thể + trường 
(“từ tích” = đơn cực từ), vì “trường từ” đã không tồn tại như là trường của một thực thể vật lý thì 
cũng có nghĩa là “từ tích” cũng không có lý do gì để tồn tại như một vật thể cả. Sự khẳng định 
ngược lại cũng đúng: vì “từ tích” đã không tồn tại như là một vật thể (mọi cuộc săn lùng nó cho đến 
nay đều thất bại) thì cũng có nghĩa là “trường từ” cũng không có lý do gì để tồn tại như trường của 
một thực thể vật lý cả. Vậy thì, xét về bản chất của tương tác, chỉ có tương tác điện mới là tương tác 
cơ bản và hơn thế nữa, cái đang tồn tại có chăng cũng vẫn chỉ là trường điện, nhưng là trường điện 
của các điện tích chuyển động – ta sẽ gọi nó là trường điện động, để phân biệt với trường điện tĩnh, 
còn tương tác tương ứng được gọi là tương tác điện động. Tuy nhiên, có sự khác biệt cơ bản giữa 2 
trường lực thế này, đó là với trường điện tĩnh, 2 điện tích cùng dấu luôn đẩy nhau còn với trường 
điện động, tùy thuộc vào hướng chuyển động của các điện tích này mà chúng có thể đẩy nhau nếu 
chuyển động cùng chiều, hay hút lẫn nhau nếu ngược chiều. Điều gì đã xẩy ra vậy? Tại sao lại 
không phải là ngược lại? Hơn thế nữa, tương tác này chỉ xuất hiện khi tương tác Coulomb giữa các 
điện tích lệch so với hướng chuyển động của các điện tích đó, tức là cũng lệch so với hướng của 
trường điện ngoài? Trước hết, ta sẽ thử phân tích thuần túy từ góc độ lôgíc hình thức.  

Giả sử tồn tại một trường điện tĩnh đồng nhất như được biểu diễn trên Hình 4a với các đường 
sức song song và cách đều nhau một khoảng bằng a. Giả sử trong trường điện này bây giờ có 2 điện 
tích cùng dấu (–) khiến cho điện trường bị biến dạng, song nếu cường độ của trường điện này đủ 
lớn thì sự biến dạng này chỉ mang tính cục bộ như được chỉ ra trên Hình 4b.  

 

 
Tuy nhiên, theo định luật tác động phản-tác động, sự biến dạng này của trường điện E sẽ dẫn 

đến lực phản tác động ∆F của nó lên cặp 2 điện tích này gần như đối xứng nhau, gây nên lực ép 
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Hình 4. Sự hình thành lực điện động do chuyển động của các điện tích 
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chúng lại với nhau. Lực ép này đóng vai trò giống như lực cản của môi trường đối với một vật thể 
chuyển động, nó sẽ càng lớn nếu các điện tích chuyển động càng nhanh, tương đương với sự xuất 
hiện thêm lực hút giữa chúng FA. Như vậy, xét về bản chất, cái được gọi là “từ trường” chỉ là một 
cách gọi khác đi của trường điện do những điện tích chuyển động gây nên, hay đơn giản là trường 
điện động chứ không phải là một trường lực thế có bản chất khác. Tương tự như vậy, trong trường 
hợp với 2 dây dẫn có dòng điện chạy qua, các điện tích trong dây dẫn chuyển động không chỉ dưới 
tác động của chỉ trường điện ngoài, mà còn có sự tác động của các nguyên tử kim loại trong dây dẫn 
nữa như sẽ được xem xét ở mục V. 

Để có thể định lượng, ta sẽ biểu diễn lại từ cảm phụ thuộc vào dòng điện theo biểu thức (21) 
thành sự phụ thuộc vào điện tích Q bằng cách thay (20) vào (21), với ký hiệu:  

                                                         [ ] αsin0 BI eee =  ,                                                          (23) 

trong đó eB là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của từ trường B, còn α là góc giữa 2 véc tơ e0 
và eI,  ta được: 

                                                    dl
tR

Q
d BeB 2

0 sin
4

α

π
µ

= .                                                      (24) 

Nếu lưu ý rằng t là thời gian để điện tích Q chuyển động được quãng đường l, tức là một cách 
gần đúng có thể viết: t = l/V, ta có thể viết lại (24) dưới dạng: 

                                                       dl
lR

VQ
d BeB 2

0

4
α

π
µ

= ,                                                        (25) 

với Vα = Vsin α. Sau khi lấy tích phân cả 2 vế của biểu thức (25) theo cả quãng đường l, ta được: 

                                                          BR
VQ

eB 2
0

4
α

π
µ

= .                                                          (26) 

Được biết, lực từ tác động lên một điện tích chuyển động bằng: 

                                                              [ ]VBF xA q= .                                                           (27) 

Thay (26) vào (27), với ký hiệu 

                                                   [ ] [ ] αsinFBIBV eeeee ==  ,                                                  (28) 

trong đó eF là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của lực tác động FA, còn α là góc giữa 2 véc 
tơ eV và eB, ta được: 

                                                        F
x

A R
VQq

eF 2

2
0

4
α

π
µ

= ,                                                      (29) 

Nếu lưu ý rằng ε0μ0 = 1/c2, có thể dễ dàng biến đổi biểu thức (29) về dạng: 

                                                         F
x

CA R
Qq

c
V

k eF 22

2
α= .                                                     (30) 

Nếu ký hiệu                                                      α
α β=
c

V
                                                                 (31) 

và                                                                   CA kk 2
αβ= ,                                                                (32) 

rồi thay vào (30) ta được biểu thức tương tự như (2): 

                                                              F
x

AA R
Qq

k eF 2= .                                                      (33) 
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So sánh các biểu thức (2) với (33) vừa nhận được, ta có: 

                                                                 12 <= αβ
C

A

F
F .                                                         (34)                                            

Trong trường hợp chung, theo lý thuyết hiện hành, tương tác giữa các điện tích có dạng tổng 
quát: 

                                                           )( BVEF ×+= xL q                                                     (35)   

gọi là lực Lorenz. Viết lại (35) theo hình thức luận (2), ta được: 

                                            L
x

LAAEC
x

L R
Qq

kkk
R

Qq
eeeF 22 )( =+= ,                                     (36) 

ở đây eL là véc tơ đơn vị có hướng trùng với hướng của lực tác động FL;  

                                              ξϕ CAACCL kkkkkk =++= 22 cos2                                         (37)                       

trong đó φ là góc giữa các véc tơ lực Coulomb FC và lực Ampere FA,  

                                                  42 cos21 αα βϕβξ ++= .                                                     (38) 

Như vậy, xét về hình thức luận, các biểu thức (2), (33) và (36) là tương đương nhau chỉ khác nhau ở 
hệ số tỷ lệ tương ứng là kC, kA và kL.  

 
Vấn đề đặt ra là chỉ với ngôn ngữ của “trường điện động” theo các hình thức luận đó, liệu có 

thể biểu diễn được hiện tượng “từ” thay cho ngôn ngữ của “từ trường” hay không? Hãy trở lại với 
thí dụ minh họa trên Hình 1, và biểu diễn lại nó trên Hình 5, với điều kiện loại bỏ hoàn toàn các đại 
lượng đặc trưng cho cái gọi là “từ trường” là từ cảm B1, B2 và B; bên cạnh đó, ta thay các “dòng 
điện” I1, I2 và I chỉ đơn giản là các “điện tích” tương ứng q1, q2 và q chuyển động với vận tốc trung 
bình tương ứng là V1, V2 và V. Không khó khăn gì để có thể nhận thấy rằng với các công thức đã 
dẫn đối với trường điện động, toàn bộ quá trình động lực học đều được xác định một cách tường 
minh và đơn trị. Trên Hình 5c, ta “đặt vào” các vị trí tương ứng các điện tích q1, q2 đang chuyển 
động dưới tác động của các điện trường E1 và E2 tương ứng, để xác định đặc tính động lực học của 
“trường điện động” của các điện tích q thay vì từ cảm B của “từ trường”. Khi đó, cường độ trường 
điện động vẫn sẽ được xác định theo biểu thức (3), cụ thể là: 

r 

V 

d 

α 

FA1 

FA1 

FA2 

FA2 

V2 

V1 

V1 

V2 

b) 

a) 

c) 

Hình 5. Trường điện động của các điện tích chuyển động  

V1 

q1 

V2 

q2 

q2 

q2 

q1 

q1 

E1 E2 

E1 E2 

q 

E2 

E1 

E 

FA2 

FA1 
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LFL

x

L
L r

Q
k

q
eFE 2== .                                                     (39)  

Như vậy, việc mô tả tương tác vẫn thực hiện được một cách bình thường và xét về bản chất 
vật lý, chẳng có lý do gì phải đưa “từ trường” vào như một dạng vật chất tồn tại khách quan để gây 
nên sự hiểu lầm cả. Còn nếu việc đưa vào vật lý khái niệm này chỉ để thuận tiện cho tính toán và đo 
đạc giống như việc đưa vào khái niệm “dòng điện” thì lại là chuyện khác hẳn! – bản chất vật lý 
không vì thế mà thay đổi. Tóm lại, đúng như đã nhận định ngay từ ban đầu ở [2], tương tác điện 
mới là tương tác cơ bản chứ không phải “tương tác từ” hay lại càng không phải “tương tác điện từ” 
với nghĩa là một hiện tượng hợp nhất giữa điện và từ theo kiểu Maxwell. Vấn đề là ở chỗ chúng ta 
đang quan tâm tới bản chất vật lý của hiện tượng và sự vật chứ không phải cách thức do chúng ta 
thể hiện chúng như thế nào – sao Hôm hay sao Mai thì vẫn chỉ là sao Kim thôi mà! 

Nói cách khác, vì cơ sở để hình thành nên hệ phương trình Maxwell phải là sự tồn tại tự thân, 
nên giờ đây nó không thể được xem như một mô hình của thực tại khách quan nữa, mà chỉ là công 
cụ tính toán hữu hiệu đối với tương tác điện trong kỹ thuật giống như định luật Ohm và định luật 
Kirkhop đối với dòng điện vậy. Hơn thế nữa, trong việc tiếp cận tới sự thống nhất điện – hấp dẫn, 
hình thức luận “điện từ” này hoàn toàn không tương thích, gây nên những khó khăn khiến một thiên 
tài như Einstein đã phải dành suốt 30 năm cuối đời một cách vô vọng, cho dù đã phải chấp nhận 
thêm một chiều không gian nữa theo thuyết Kaluza-Klein với không gian 4 chiều (thay vì chỉ có 3 
như đã được khẳng định ở [2] – khởi đầu cho một “kỷ nguyên không gian n chiều” của vật lý, theo 
đó (n - 3) chiều còn lại bị “cuộn” lại theo kiểu Klein, hoặc “tàng hình” theo kiểu Randall một cách 
đầy bí hiểm! Chính vì vậy, cần phải tìm kiếm một hình thức luận khác phù hợp hơn, làm mô hình 
của không gian vật chất thật sự theo đó phải thể hiện được sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau giữa các 
thực thể vật lý – đó chính là hình thức luận Newton (3) đã nói tới ở [2] và Coulomb (2) hay Lorenz 
(36) vừa trình bầy ở trên.  

III. SỰ THỐNG NHẤT VỀ HÌNH THỨC LUẬN ĐIỆN-HẤP DẪN.  
Xét từ phương diện hình thức, các biểu thức của tương tác điện (2), (33), (36) và của tương tác 

hấp dẫn (2) hoàn toàn giống nhau, điều này gợi ý cho ta viết một biểu thức chung cho cả 2 tương 
tác, cụ thể là: 

                                                       FAB
AB

BA
AB R

MM eF 2χ= ,                                                      (40) 

ở đây FAB là lực trường thế tổng quát giữa 2 vật thể có đơn vị là N; χ là hằng số tương tác có đơn vị 
là N.m2/kg2; MA, MB là các tác nhân tương tác có thứ nguyên trùng với thứ nguyên của khối lượng 
nên vẫn sử dụng đơn vị là kg. Tương tự như với tương tác hấp dẫn, ta cũng đưa ra khái niệm cường 
độ trường tổng quát χg của một thực thể vật lý A nào đó: 

                                                           FAB
AB

A

R
M eg 2

χ
χ = .                                                          (41) 

+ Đối với tương tác hấp dẫn, ta có χN = γ – là hằng số hấp dẫn và MA, MB là tác nhân hấp dẫn 
trùng với các khối lượng hấp dẫn trong định luật vạn vật hấp dẫn.  

+ Đối với tương tác Coulomb ta có tác nhân điện tĩnh: 

                                                   AA qM @= ;  BB qM @=                                                  (42) 

với:                                           12
19

31

1069,5
106,1
101,9@ −

−

−

+

+ ×≈
×
×

≈=
e

e

q
m kg/C                                      (43)  

được gọi là hằng số điện-hấp dẫn; me+, qe+ tương ứng là khối lượng quán tính riêng và điện tích của 
positron. Biểu thức (42) nói lên rằng điện tích q=1C đối với trường điện, tương đương với khối 
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lượng hấp dẫn bằng @kg đối với trường hấp dẫn có hằng số hấp dẫn bằng χC  - gọi là hằng số điện 
tĩnh, ở đây  

                                                             2@
C

C
k

=χ .                                                                  (44) 

Thay giá trị @ từ (43) vào (44), ta được χC ≈ 2,78x1032N.m2/kg2. Để so sánh, nên nhớ rằng γ trong 
định luật vạn vật hấp dẫn chỉ là 6,67x10-11N.m2/kg2 do đó tỷ số χC/γ ≈ 4x1042 – một sự khác biệt rất 
lớn.  

Tương tự như đối với trường hấp dẫn, ta cũng có khối lượng quán tính riêng trong HQC khối 
tâm của trường điện: 

                                          AAA qMm @== ,  BBB qMm @==                                          (45) 

và khối lượng quán tính chung trong HQC đặt trên mỗi điện tích bằng cách thay (3.45) vào (2.16), 
ta được: 

                                                    AB
BA

BA
đ q

qq
qqm @@ =

+
= ,                                                  (46) 

ở đây                                                          
BA

BA
AB qq

qqq
+

=                                                               (47) 

gọi là điện tích chung trong chuyển động giữa 2 điện tích và do đó, các điện tích qA, qB được gọi là 
điện tích riêng trong HQC khối tâm của 2 điện tích đó. Khi đó, gia tốc chuyển động của điện tích 
trong trường điện tĩnh sẽ bằng: 

                                                                
d

C
C m

Fg =                                                                  (48) 

+ Đối với tương tác Ampere, nhân cả 2 vế của (44) với 2
αβ  và lưu ý biểu thức (32), ta có: 

                                                    
22

2
2

@@
AC

C
kk

== α
α

β
χβ .                                                        (49) 

Từ đây, tương tự như (44) có thể viết: 
                                                              CA χβχ α

2=                                                                (50) 

và gọi là tham số điện động, còn tác nhân điện động cũng được xác định giống như với tác nhân 
điện tĩnh (42). Lưu ý rằng theo quy ước, chiều của dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích 
(+) – tương ứng với vận tốc là V, nên đối với dòng điện của điện tích (–) có cùng chiều với dòng 
điện của điện tích (+) thì vận tốc chuyển động của điện tích (–) sẽ ngược lại bằng – V. Trong trường 
hợp 2 điện tích e- và e+ quay tròn xung quanh tâm quán tính của chúng, nếu tính tới quy ước này, có 
thể coi như cả hai “cùng chuyển động” với vận tốc V so với HQC phòng thí nghiệm. Hệ số βα trong 
thực tế thường là vào khoảng từ 10-11

 (đối với các điện tích chuyển động trong dây dẫn) cho đến ~1 
(đối với các hạt trong máy gia tốc); có nghĩa là so với hằng số hấp dẫn γ, hằng số điện động cũng 
phải lớn hơn >1020 lần. Như vậy, có thể thấy tương tác điện (kể cả tĩnh lẫn động) với tương tác hấp 
dẫn rất giống nhau về hình thức luận chỉ khác nhau về cường độ và có thể là cả về dấu nữa: tương 
tác điện có thể đẩy nhau hoặc có thể hút nhau, nhưng điều này không làm thay đổi hình thức của 
công thức (36) vì khi đó, chỉ có hướng của véc tơ đơn vị eL  là thay đổi mà thôi.  

Hơn thế nữa, cũng chính vì χC và χA lớn hơn γ (cũng tức là χN) quá nhiều như vậy nên có lý do 
để có thể cho rằng tương tác hấp dẫn, về nguyên tắc, chỉ là “tàn dư” của tương tác điện giữa 2 điện 
tích trái dấu, khi 2 điện tích này kết hợp với nhau bằng một cách nào đấy khiến cho chúng trở thành 
một thực thể vật lý trung hòa về điện (khái niệm “trung hòa về điện” này sẽ được chính xác hoá ở 
mục IV.1 tiếp theo). Nhưng khi đó, có 2 trở ngại lớn cần phải vượt qua, thứ nhất, đó là tương tác 
hấp dẫn chỉ có thể hút nhau mà không thể đẩy nhau giống như tương tác điện và, thứ hai, điện tích q 
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khi chuyển động sinh ra lực từ (từ trường) hoặc chí ít ra thì cũng là “lực điện động”, trong khi khối 
lượng M chuyển động vẫn chỉ là lực hấp dẫn, không sinh ra lực nào khác?  

*) Đối với trở ngại thứ nhất, ta có 2 lý do để hóa giải.  

+ Nếu sự trung hòa về điện là tuyệt đối với nghĩa “không còn dư lại bất cứ một tác động về 
điện nào”, có nghĩa là các cặp e- và e+ sẽ không còn khả năng tương tác với các cặp e- và e+ nào 
khác nữa, hoặc giữa các vật thể trung hòa tuyệt đối về điện không còn có tương tác với nhau nữa, 
hay nói cách khác, tương tác “tàn dư” =0 đồng nghĩa với vật thể không còn tồn tại nữa. Điều này 
trái với tư duy biện chứng đã nói tới ở [2], và không phù hợp với thực tại khách quan. Vì mọi vật 
thể đều hấp dẫn lẫn nhau nên chứng tỏ không thể có sự trung hòa điện tích tuyệt đối, và do đó, xét 
trên tổng thể – chính sự trung hòa về điện của e--e+ đã sinh ra cái gọi là tương tác hấp dẫn – một 
dạng tương tác điện tàn dư theo quy luật vận động thứ 2 của vật chất: “lượng đổi-chất đổi”!  

+ Với n hạt e- và n hạt e+, không khó khăn gì để tính ngay ra số lượng tương tác đẩy nhau của 
các điện tích cùng dấu bằng 2 lần tổ hợp chập: 

)1(
)!2(

!2 2 −=
−

= nn
n

nCn  

nhưng lại có tới n2 tương tác hút nhau giữa các điện tích trái dấu, do đó, sẽ còn “dư”: 

nnnn =−− )1(2  

số tương tác hút nhau trên tổng thể. Nói cách khác, xét về tổng thể, số lượng tương tác hút nhau sẽ 
chiếm ưu thế so với số lượng tương tác đẩy nhau và đây là nguyên nhân dẫn đến tính “hấp dẫn” của 
“tương tác điện tàn dư” trên tổng thể. Có thể hình dung một thí nghiệm tưởng tượng là nếu “thả” 
một cách ngẫu nhiên 100 e+ và 100 e- vào một thể tích nào đó được cách ly hoàn toàn khỏi các điện 
tích khác thì tất cả 200 điện tích này chắc chắn sẽ co cụm lại mà không có điện tích nào rời bỏ “bầy 
đàn” đi nơi khác cả. Tất nhiên, nếu xét một cách chi ly với giả thiết Vũ trụ là đồng nhất, đẳng 
hướng và đối xứng tuyệt đối thì tổng véc tơ của tương tác đẩy nhau luôn bằng tổng véc tơ của tương 
tác hút nhau, song rất tiếc, điều giả thiết này lại mâu thuẫn với tính chất của không gian vật chất 
như đã xét tới ở [2] và vì vậy, bất cứ sự bất đồng nhất cục bộ nào cũng đều làm xuất hiện sự “hấp 
dẫn” lẫn nhau giữa chúng và do đó, “tương tác điện tàn dư” chỉ có thể là hút nhau mà không thể đẩy 
nhau – tương tác hấp dẫn có cơ sở để được hình thành. Mà như vậy, cái gọi là “sự thống nhất điện-
hấp dẫn” về thực chất chỉ mang ý nghĩa hình thức luận toán học – một dạng của nhận thức, chứ bản 
thân điện và hấp dẫn vốn dĩ đã là 2 cấp độ biểu hiện của chỉ cùng một tương tác cơ bản: tương tác 
điện mà thôi.  

*) Đối với trở ngại thứ hai, nếu coi tác nhân gây nên trường điện là điện tích thì, xét về mặt 
lôgíc, tác nhân gây nên trường hấp dẫn phải là “hấp dẫn tích” mới đúng, tức là khối lượng hấp dẫn 
chỉ là một cách gọi khác. Nhưng nếu cái gọi là “hấp dẫn tích” này bây giờ được cấu thành từ 2 điện 
tích cơ bản trái dấu nhau – electron và positron thì “từ trường” mà các e- và e+ này gây ra phải luôn 
ngược chiều nhau, mà như thế sẽ dẫn đến triệt tiêu lẫn nhau – kết quả là “hấp dẫn tích” với cấu trúc 
là cặp e--e+ hoặc vật thể cấu thành từ các hấp dẫn tích đó khi chuyển động sẽ không gây ra một 
“trường phụ” nào khác, cũng tức là một “tương tác phụ” nào khác là điều hoàn toàn có thể hiểu 
được.  

Để có thể thực hiện được bước thống nhất tiếp theo về bản chất, ta cần phải xem xét tiếp các 
cơ chế khả dĩ trong tương tác của e- và e+ ở mục IV và V tiếp theo. Tuy nhiên, nhờ có sự thống nhất 
về hình thức luận giữa tương tác điện với tương tác hấp dẫn, nên tất cả các công thức diễn giải cho 
tương tác này ở [1, 2, 3] vẫn sẽ được áp dụng ở đây mà không cần tới điện động lực học Maxwell.  

IV. Lý thuyết về dipol-R và các hạt sơ cấp hình thành từ DR. 
Như chúng ta đã biết, e- và e+ là 2 điện tích bằng nhau nhưng trái dấu, nên chúng chỉ có thể 

hút nhau tương tự như lực hấp dẫn vậy. Khi đó, hoàn toàn có thể áp dụng các kết quả đã nhận được 
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ở [2] cho trường hợp này, chỉ cần lưu ý tới giá trị hằng số điện tĩnh χC ≈ 2,78x1032N.m2/kg2 và các 
khối lượng quán tính riêng được xác định theo (2): 

                               ≈===== −−++ eMmMmm eeeee @ 9,1x10-31kg.                                       (51) 

và khối lượng quán tính chung của chúng theo (34): 

                                               311055,4
2

@ −×≈=
emđ kg                                                      (52)     

Có 2 dạng chuyển động cơ bản mà chúng có thể thực hiện đó là rơi tự do và chuyển động theo 
quán tính, tương ứng sẽ hình thành nên dipol-R, ký hiệu là DR và dipol-Q, ký hiệu là DQ. Để đơn 
giản, tạm thời sẽ không xét đến chuyển động cong và vấn đề tự quay của các điện tích cơ bản này. 
Trong mục này ta sẽ nghiên cứu lý thuyết về DR và các hạt sơ cấp được hình thành từ DR. 

1. Trạng thái năng lượng của e- và e+ trong chuyển động rơi tự do.  
a) Sự hình thành DR. 
Giả sử chúng ta cũng có các điều kiện như quy định ở Chương III của [3], khi đó, e- và e+ sẽ 

rơi tự do lên nhau với khối lượng quán tính chung xác định theo biểu thức (35) ở [1], và bởi vì 
chuyển động của chúng là chuyển động hướng tâm, trên cùng một đường thẳng nên tương tác điện 
động giữa chúng xác định theo (18) =0, chỉ còn tương tác Coulomb theo (1). Tại thời điểm “va 
chạm” (xem Hình 6a) xuất hiện một tình huống hết sức đặc biệt, không xẩy ra đối với bất cứ một 
vật thể nào khác, đó là do e+ và e- không có cấu trúc nội tại, nên va chạm không thể xẩy ra theo 
nghĩa là phải xuất hiện lực đẩy từ “bên trong” của vật thể chống lại chuyển động của vật thể khác, 
về thực chất, nhằm “bảo vệ” không gian nội vi của mình. Mà một khi không có lực đẩy, chỉ có lực 
hút thì không có lý do gì có thể cản trở chuyển động tiếp theo của e+ và e- – chúng sẽ đi xuyên qua 
nhau – va chạm thực chất không xẩy ra (xem Hình 6b, c)! Quy luật lượng đổi-chất đổi đã quy định 
sự kiện này – một khả năng độc nhất vô nhị, không có ở bất cứ một dạng thực thể vật lý nào khác 
trong Tự nhiên. Tuy nhiên, khi e- xuất hiện ở phía bên đối diện của e+ thì hướng của thế năng trở 
nên ngược chiều với hướng của động năng và vì vậy, chuyển động của e- sẽ bị cản trở khiến cho 
chuyển động này trở nên chậm dần. Từ giờ phút này, xẩy ra quá trình ngược lại với rơi tự do, tức là 
ngoại năng chuyển dần thành nội năng và kết quả là khi động năng triệt tiêu thì thế năng cũng chỉ 
còn lại giá trị U0 ban đầu ở bán kính tác dụng Rm. Quá trình lại lặp lại từ đầu giống như dao động 
không tắt của một con lắc. 

 
Hình 6 “Va chạm” hướng tâm giữa e+ và e- 

b) Năng lượng toàn phần của DR. 
Năng lượng toàn phần của dipol dạng rơi tự do này WDR có thể được xác định theo các biểu 

thức (44) – (47) tại [3]. Sau khi thay các giá trị tương ứng, ta được:    

                                        )2()()(2 eeeeeenDR rUrKrWW ++= −+ ,                                            (53) 

ở đây ký hiệu:                            ( )22

2
1)( eKeeKeeee

VmVmrK +=−+ .                                                       (54)  

Thay VAK = c/2 vào (54), ta được: 

                                                             
4

2cmK e
ee =−+ .                                                            (55) 

e+ 

Ve- 

e- e- e+ e+ 

Ve- Ve- 

b) a) c) 

  e- 
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Thay các biểu thức (54) và (55) vào (53) ta được kết quả cuối cùng:                                   

                                           )2(
4

)(2
2

e
e

eenDR rU
cm

rWW ++= .                                               (56) 

Nhưng vì đối với e--e+, trạng thái cân bằng giữa nội năng và ngoại năng xẩy ra đồng thời nên, theo 
nguyên lý nội năng tối thiểu, có thể viết lại (56) dưới dạng: 

                                                 )2(2
2

2

e
e

DR rU
cm

W += .                                                     (57) 

Mặt khác, căn cứ vào (47) ta có thể viết lại (57) dưới dạng: 

                                                           2cmW eDR = .                                                                (58) 

Đây chính là năng lượng tổng của DR trong HQC khối tâm của hệ e--e+ khi không có trường lực thế 
ngoài. Trong trường hợp có trường lực thế ngoài, các e- và e+ không thể hoàn toàn rơi tự do lên 
nhau được mà phải chuyển động dưới tác động tổng hợp với trường lực thế ngoài đó, kết quả là có 
thể hình thành nên các DR nhưng với Rđip <<Rm mà ở mục sau chúng ta sẽ thấy. 

c) Kích thước của các điện tích cơ bản trong chuyển động rơi tự do  
Như chúng ta đã biết ở [3], trong chuyển động rơi tự do khi không có thực thể vật lý thứ 3, 

năng lượng toàn phần của các thực thể vật lý được bảo toàn, chỉ có sự chuyển hóa nội năng thành 
ngoại năng, tức là nội năng giảm đi theo khoảng cách. Nhưng thế nào là nội năng tăng hay giảm đối 
với một hạt cơ bản không có cấu trúc nội tại? Có lẽ có 3 khả năng: hoặc là kích thước của nó, hoặc 
là động năng tự quay quanh mình nó phải thay đổi, hoặc là cả hai cùng thay đổi một lúc? Vì vấn đề 
tự quay của các hạt cơ bản này tạm thời chưa xét đến nên chỉ còn lại một khả năng. Ta sẽ xem xét 
khả năng này, có nghĩa là bán kính của e+ và e- sẽ là một hàm của khoảng cách R. Kích thước của 
chúng sẽ phải là lớn nhất tương ứng với khoảng cách RK tại thời điểm “va chạm”, tương ứng với nội 
năng của nó là nhỏ nhất, ta có thể viết:  

                                                00

2

22
U

r
U

R
Vm

e

đ

K

đKđ −=−=
αα

.                                                (59) 

với U0 là thế năng ban đầu của e- và e+ khi động năng của chúng =0 tại bán kính tác dụng Rm. Từ 
đây, ta có:                                              

                                                         
0

2 2UVm
r

Kđ

đ
e +

=
α

.                                                         (60) 

Nếu tại thời điểm “va chạm”, nội năng cân bằng với ngoại năng, và vì U0 ≈0 nên có thể viết: 

                                                                2cm
r

đ

đ
e

α
≈ .                                                              (61)  

Như vậy, kích thước của e- và e+ trong DR xác định theo (61) là lớn nhất trong suốt quá trình 
chuyển động của chúng, tương ứng với nội năng lúc này chỉ còn bằng khoảng ½ nội năng ban đầu. 

Trên thực tế, không thể tồn tại cặp e--e+ cô lập như giả thiết ban đầu và do đó, chiều dài ban 
đầu cũng không thể đạt tới Rm mà chỉ có thể ở giá trị Rdip nhỏ hơn nhiều, tùy thuộc vào từng điều 
kiện cụ thể. Nhưng như thế cũng có nghĩa là ngay từ lúc ban đầu, e- và e+ đã nhận được năng lượng 
từ bên ngoài tương ứng với Rdip này: 

                                                        0)( URUW dip −=∆                                                         (62) 

do đó, nội năng của chúng sẽ tăng thêm một lượng đúng bằng ΔW đó: 

                                                       WWRW endipen ∆+= 0)( .                                                   (63) 
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Khi đó, bán kính của e+ và e- thay vì bằng re được xác định từ (61) sẽ phải nhỏ đi và phải được xác 
định lại theo trạng thái cân bằng mới với: 

                                                  









−=

dipe
đe Rr

rU 1
'2

1)'2( α .                                                 (64) 

Sau khi thay biểu thức động năng tại thời điểm VF = c vào vị trí của thế năng của (64) và biến đổi 
đi, ta được: 

                                                          
e

đ

dip

đđ

rR
cm

'22

2 αα
=+ .                                                     (65) 

Từ đây có thể rút ra được bán kính mới của e+ và e- ở trạng thái năng lượng này: 

                                           

đip

e
e

đdip

đđ

đ
e

R
r

r

cmR
cm

r
2

1

1
2

1

1'

2

2

+
=

+
=

α
α .                                        (66) 

Nếu năng lượng từ bên ngoài DR đủ lớn để có thể “ép” nó tới kích thước Rdip đủ nhỏ thì bản 
thân e+ và e- cũng giảm kích thước của mình xuống tương ứng. Nếu Rđip = 2re, theo (66), ta có r’e = 
½ re; nếu Rđip bị ép tiếp xuống bằng 2r’e = re, ta lại có r”e = ½ r’e = ¼ re ... Nếu thay ký hiệu r’e, r”e, 
... tương ứng bằng ký hiệu )1(

er , )2(
er , ... , ta có thể viết biểu thức tổng quát cho n lần “ép” kích thước 

của DR theo cùng một cách như vậy: 

                                                              n
en

e
rr
2

)( = .                                                                 (67) 

Sự giảm kích thước này là tuyệt đối và hoàn toàn hiện thực có kèm theo sự tăng nội năng của hạt 
chứ không phải như sự “co ngắn Lorenz” trong thuyết tương đối hẹp – một hiện tượng có tính chất 
hình thức luận của không gian toán học, hoàn toàn tương đối, phụ thuộc vào việc quan sát từ một 
HQC hình học nhất định mà không kèm theo bất cứ sự chuyển hóa năng lượng nào. Khi đó, ta có 
năng lượng toàn phần của mỗi điện tích, xuất phát từ (57) bằng: 

                                                         )(
2)(

n
e

đ
đ

n
roi r

cmW α
+= .                                                       (68) 

Sau khi thay (67) vào (68), có tính đến (61), ta được: 

                                                       )21(2)( n
đ

n
roi cmW += ,    (n = 0, 1, 2, ...)                          (69) 

Chính vì thế, năng lượng của DR này có thể lớn hơn rất nhiều so với tổng năng lượng của mỗi hạt 
e+ hoặc e- ban đầu theo biểu thức (58), khi bằng cách nào đó chúng nhận thêm năng lượng từ bên 
ngoài.  

Lưu ý thêm là sự giảm kích thước của e+ và e- theo (67) không phải là một hiện tượng đặc thù 
của riêng các hạt cơ bản mà còn là khả năng của một số vật thể có cấu trúc quỹ đạo hành tinh như 
nguyên tử, hệ Mặt trời... (có thể xem lại mục IIIc ở [3]) vì đối với chúng, nội năng của chúng cũng 
càng lớn khi chúng nhận thêm năng lượng từ bên ngoài, để chuyển vào quỹ đạo bên trong, mà điều 
này thì tương đương với sự giảm kích thước của cả hệ. Tuy nhiên, mức độ tăng năng lượng đến cỡ 
như biểu thức (69) thì duy nhất chỉ có ở các hạt cơ bản này.  

2. Tần số dao động của DR. 
 Cặp e--e+ như vậy hình thành một DR có chiều dài thay đổi từ 0 đến Rdip, và hơn nữa với sự 

đảo cực theo chu kỳ. Để xác định chu kỳ này, ta sẽ xem xét phương trình chuyển động của e- và e+ 
trong HQC khối tâm chung của chúng nhưng được chia thành 3 phân đoạn. Phân đoạn 1 bắt đầu từ 
khoảng cách RA với vận tốc ban đầu V0=0 cho tới khi chúng tiếp xúc với nhau ở khoảng cách RK 
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=2re (xem Hình 6a) – lực tương tác giữa chúng tuân theo định luật Coulomb (1); phân đoạn 2 bắt 
đầu từ khoảng cách này với vận tốc VK cho tới khi chúng đi xuyên hẳn qua nhau ở vị trí phía đối 
diện như trên Hình 6c – lực tương tác giữa chúng không còn tuân theo (1) nữa; phân đoạn 3 bắt đầu 
từ vị trí này cho tới khoảng cách RB=RA – chuyển động chậm dần tới vận tốc =0 và lực tương tác 
vẫn lại tuân theo (1). Toàn bộ quá trình chuyển động này được mô tả trên Hình 7.  

Ta có nhận xét rằng thứ nhất, nếu đảm bảo RA>>RK thì có thể bỏ qua thời gian cho phân đoạn 
2 vì vận tốc trung bình trong phân đoạn này rất lớn; thứ hai, vì thời gian chuyển động ở phân đoạn 1 
và 3 là như nhau, do đó, toàn bộ thời gian cho chuyển động từ A đến B có thể coi như chỉ bằng 2 lần 
thời gian của một trong 2 phân đoạn này, còn chu kỳ dao động sẽ bằng 2 lần khoảng thời gian đó. 
Vì vậy, ta chỉ cần xem xét phân đoạn 1 mà thôi. Phương trình chuyển động trên phân đoạn này của 
e- trong HQC khối tâm ảo XOY có dạng:  

                                                     2R
F

dt
dVm đ

Ce
α

−== .                                                         (70)  

  
Có thể biến đổi (70) về dạng: 

                                                     dR
R

Vm
d đe

2

2

)
2

(
α

−= .                                                         (71) 

Lấy tích phân cả 2 vế của (71): 

                                                   ∫∫ −= dR
R

Vmd đe
2

2

)
2

(
α

,                                                      (72) 

ta được:                                                    1

2

2
C

R
Vm đe +=

α
.                                                            (73) 

Tính tới điều kiện ban đầu R0 = RA và V0 = 0, có thể xác định được hằng số tích phân C1, rồi thay 
vào (73), ta có:    

                                                     







−=

A
đ

e

RR
Vm 11
2

2

α .                                                       (74) 

Biến đổi (74) về dạng: 

                                          
R

RRV
R

RR
Rm

V A
f

A

Ae

đ −
=

−
=

α2 ,                                           (75)   

ở đây ký hiệu                                            
Ae

đ
f Rm

V α2
= .                                                                 (76)   

Viết lại (75) khi thay vận tốc V bằng đạo hàm của quãng đường dR/dt: 

                                                      dtVdR
RR

R
f

A

=
−

                                                           (77)  

rồi lấy tích phân cả 2 vế theo phân đoạn 1 từ RA tới RK: 

A 

Y 

X 

B 

RA 

O 

Hình 7. Rơi tự do của e- và e+ trong HQC khối tâm ảo 

RA 
RK 
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tdVdR
RR

R t

f

R

R A
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∫∫ =
−

1

0

. 

ta được:                                   1)(arctan tVRRR
R

RRR fKAK
K

KA
A =−−

− .                                (78) 

Từ đây rút ra t1, và do đó có thể xác định được chu kỳ dao động của DR bằng 4t1: 

                                   
f

KAK

K

KA

f

A
DR V

RRR
R

RR
V
RT

)(4
arctan

4 −
−

−
= .                              (79) 

Nếu Rđip ≈ 2RA, và vì RA>>RK ta có thể viết gần đúng: 

                                                              
f

đip
DR V

R
T

π
≈ .                                                             (80) 

Thay (76) vào (80) rồi rút gọn lại, ta được: 

                                                      2/3
2

đip
đ

đ
DR RmT

α
π

≈ .                                                           (81) 

Từ đây có thể tính được tần số dao động của DR: 

                                                      2/31 −≈ đip
đ

đ
DR R

m
f α

π
.                                                         (82) 

3. Trạng thái trung hòa về điện của DR. 
Trước hết, xét một cách định tính, vì chuyển động của 2 hạt e+ và e- của DR thuộc dạng dao 

động có chu kỳ, trong khi tương tác của chúng lại ngược chiều nhau, nên từ một khoảng cách nào 
đó đủ lớn so với chiều dài Rdip của DR, theo nguyên lý tác động tối thiểu, 2 tương tác ngược chiều 
nhau này sẽ phải triệt tiêu nhau, dẫn đến trạng thái trung hòa về điện – khối lượng quán tính của DR 
trong trường điện =0. Ta sẽ xác định điều kiện này. Giả sử có một DR với chiều dài Rđip, tần số dao 
động fDR và một điện tích q<0 ở cách tâm O của nó một khoảng bằng R>>Rđip như được chỉ ra trên 
Hình 8 – ở đây HQC được lựa chọn là HQC khối tâm ảo của DR với một trục thực đi qua tâm của e- 
và e+. Khi đó, lực tác động của DR lên e- là một hàm của thời gian: 

                                                          tt ωcos)( 0FF = ,                                                           (83) 

 
ở đây                                                                ω=2πfDR                                                                   (84) 

Hình 8. Tương tác của DR với điện tích q trên khoảng cách 

e+ 

e- 

q<0 

Fe+ 
F(t) 

Rđip 
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RC 

φ 
O’ 
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X 

Fe- 
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là vận tốc góc quay của véc tơ F(t) quanh gốc O’ – tâm của q; fDR và F0 tương ứng là tần số dao 
động và biên độ của lực tác động. Phương trình chuyển động của điện tích q này có dạng: 

                                                            tax ωcos0=&& ,                                                              (85) 

với                                                                   
đm

Fa 0
0 = ,                                                                 (86) 

và ω cũng là vận tốc góc quay của điện tích q; ở đây, F0 xác định từ lý thuyết về dipol điện [6]: 

                                             
3

2
30

)(1cos3
CC

đip
C RR

eqR
kF ϕψ

ϕ =+=                                         (87) 

với                                                    1cos3)( 2 += ϕϕψ đipC eqRk .                                               (88) 

Từ đây, có thể thấy ψ(φ) là hàm phụ thuộc vào hướng của DR, nó sẽ đạt cực đại khi cosφ =1, ứng 
với φ = 0: 

                                                đipđđipC R
e
qeqRk αψ

22max == ,                                               (89) 

và rơi vào cực tiểu khi cosφ = 0, ứng với φ= π/2: 

                                                   đipđđipC R
e
qeqRk αψ ==min .                                                (90) 

Tức là biên độ lực tác động F0 của DR đạt cực đại tại hướng trùng với chiều dài Rđip của nó, và cực 
tiểu tại hướng vuông góc với chiều dài đó. Nhưng như thế cũng có nghĩa là, theo định luật tác động-
phản tác động, lực tác động từ phía điện trường của điện tích q lên DR cũng đạt cực đại hay cực tiểu 
theo đúng các hướng đó. Giải (85) ra ta được: 

                                                          txtx m ωcos)( = ,                                                           (91) 

ở đây xm là biên độ dao động của điện tích q với tần số góc ω: 

                                                               2
0

ω
axm −= .                                                              (92) 

Vì vận tốc ở đây là đại lượng biến thiên theo thời gian: 

                                                         txtx m ωω sin)( −=&                                                          (93) 

nên động năng cũng là đại lượng biến thiên theo thời gian: 

                                               txmtxmtK mđđ ω
ω 2

222

sin
22

)(
)( ==

&
.                                        (94)  

Nếu coi hiệu suất tác động η=1, theo nguyên lý tác động tối thiểu (24), thay (94) vào ta có: 

                                       hTxmdttxmD DRmđ
T

mđ

DR

≥=∫=
2

)(sin
22

0

222 ω
ωω .                               (95) 

Thay F0 từ (87) vào (86), rồi thay (86) vào (92), và cuối cùng là thay (84) và (92) vào (3.95), rồi 
giản ước đi, ta được: 

                                                       h
fRm

D
DRđ

≥= 362

2 1
8

)(
π

ϕψ .                                                  (96) 

Điều này có nghĩa là nếu                                        D<h                                                                   
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thì q (và lẽ dĩ nhiên là cả DR nữa) sẽ ngừng dao động – trạng thái như vậy được gọi là trung hòa về 
điện của DR. Có nghĩa là mặc dù DR vẫn tác động lên q và ngược lại, nhưng không có tác dụng gì 
đối với trạng thái chuyển động của chúng – toàn bộ tác động này sẽ chuyển thành nội lực của q và 
DR như đã biết. Có thể xác định được tần số dao động của DR để xẩy ra hiện tượng trung hòa về 
điện này theo mọi hướng từ biểu thức (96), với ψ(φ) được thay bởi (89), và R = RT, ta có: 

                               
2

3/2

3
6

22

22

2

3
62

max
2 )(

28 T

đip

T

đip

đ

đ

Tđ
DR R

qR
b

R
Rq

hmehRm
f ==>

π
α

π
ψ ,                     (97) 

ở đây ký hiệu                                               3
22

2

2 hme
b

đ

đ

π
α

= .                                                        (98) 

Nếu chấp nhận tác dụng tối thiểu bằng hằng số Planck h=6,63x10-34J.s, ta có 

153
34313822

562

105,1
1063,6.1055,4.106,1.2

103,2
×≈

×××
×

≈ −−−

−

π
b (C-2/3.m4/3/s). 

Vì vậy, nếu Rđip có kích thước nhỏ hơn 10 lần kích thước hạt nhân hydrozen (cỡ ~10-16m) và tại 
khoảng cách tương đương kích thước hạt nhân đó: RT =10-15m, theo (99), DR sẽ ở trạng thái trung 
hòa về điện đối với hạt nhân hydrozen khi fDR > 2x1023Hz. Mặt khác, từ (97) có thể rút ra được bán 
kính tác dụng trường điện của DR đối với một điện tích q nào đó: 

                                                      3/1)( đip
DR

T qR
f
bR = .                                                       (99) 

4.  Những hạt sơ cấp được hình thành từ DR. 
Ở ngoài bán kính tác dụng được xác định theo biểu thức (99), tương tác điện của DR đã bị 

trung hòa, do đó phần năng lượng điện “tàn dư” sẽ trở thành một dạng năng lượng mới gọi là năng 
lượng hấp dẫn như đã nói ở trên, và kết quả là DR này sử xự như một “khối lượng hấp dẫn” trong 
trường hấp dẫn với lực tương tác tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, và do đó, ta sẽ 
gọi chúng là graviton với nghĩa là hấp dẫn tích của trường hấp dẫn, gần như điện tích của trường 
điện vậy (graviton ở đây hoàn toàn không liên quan gì tới khái niệm “lượng tử trường hấp dẫn” của 
vật lý hiện hành). Tạm thời những tính toán lý thuyết chưa kết nối được 2 tương tác điện và hấp dẫn 
với nhau mà mới chỉ dừng lại ở dự đoán về bản chất của chúng, song điều này không hạn chế chúng 
ta đi tiếp, vì rất may là 2 tương tác này lại khác quá xa nhau về độ lớn như đã nói ở trên, nên một lý 
thuyết như vậy nếu có tìm thấy thì cũng chỉ sử dụng vào giai đoạn chuyển tiếp tại lân cận bán kính 
tác dụng RT mà thôi.  

Trong vật lý hiện hành, chúng ta đã biết tới kết quả tác động của lực hấp dẫn khi lực này tuân 
theo quy luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Vấn đề là ở đây, lực tương tác giữa DR 
với một điện tích q nào đó lại không tuân theo định luật tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách 
(1), mà lại tỷ lệ nghịch với lập phương khoảng cách theo biểu thức (87), và hơn thế nữa lại còn bị 
“điều biến” theo thời gian theo quy luật (83). Nếu xét riêng động năng chuyển động của DR thì biểu 
thức cho động năng của vật thể trong trường điện vẫn còn có thể áp dụng được, nhưng với thế năng 
trong trường điện thì vấn đề lại trở nên phức tạp hơn vì lúc này, biểu thức thế năng của vật thể trong 
trường hấp dẫn (5) ở [3] không còn áp dụng được nữa. Do vậy, cách ứng xử của DR sẽ rất khác 
nhau đối với 2 vùng không gian khác nhau bị phân cách bởi bán kính tác dụng RT này.  

Ngoại năng của DR bên ngoài bán kính RT này bây giờ biến thành ngoại năng của graviton 
trong trường hấp dẫn. Tuy nhiên, giữa ngoại năng của DR với ngoại năng của một thực thể vật lý 
khác trong trường hấp dẫn theo biểu thức (11) hay (58) ở [3] có sự khác biệt rất lớn, đó là thành 
phần động năng của graviton không được sinh ra do sự chuyển hóa của thế năng của nó trong 
trường hấp dẫn như đối với các thực thể vật lý có tương tác hấp dẫn khác, mà trái lại, chỉ do sự 
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chuyển hóa động năng của DR trong trường điện mà thành. Nói cách khác, dường như nội năng của 
DR chỉ là năng lượng điện, trong khi ngoại năng của nó lại gồm 2 phần: năng lượng điện ở cự ly 
<RT và năng lượng “hấp dẫn” ở phạm vi >RT. Đối với điện năng, có cả “nội” và có cả “ngoại” là 
phù hợp với quy luật đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập rồi, khỏi phải bàn nữa; nhưng đối 
với năng lượng hấp dẫn, dường như mới chỉ hình thành được “ngoại năng” mà chưa có “nội năng”, 
tức là chưa thỏa mãn quy luật đó? Hoàn toàn không phải như vậy. Cái gọi là “năng lượng điện tàn 
dư” về thực chất đã tiềm ẩn ngay từ trong cơ chế của tương tác điện giữa e- và e+, và vì vậy, khi 
hình thành graviton, một phần của năng lượng điện tàn dư này trở thành ngoại năng hấp dẫn của DR 
như đã thấy, thì đồng thời một phần khác bên trong bán kính RT cũng phải chuyển thành nội năng 
hấp dẫn của nó, không thể khác được. Có 2 trường hợp có thể xẩy ra. 

+ Trường hợp thứ nhất, nếu mọi điện tích đều nằm bên ngoài bán kính tác dụng điện RT của 
DR, và do đó, DR này coi như được giải phóng hoàn toàn khỏi trường điện với cường độ điện 
trường rất lớn để chuyển sang trường hấp dẫn với cường độ trường nhỏ hơn nhiều, nên nó sẽ phải 
chuyển động với vận tốc cũng lớn hơn nhiều, song sự tăng tốc này chỉ có giới hạn. Giới hạn này 
quyết định bởi sự cân bằng giữa nội năng và ngoại năng hấp dẫn trong trường hấp dẫn mới này. 
Nhưng như vậy, tương đương với việc DR chỉ có thể chuyển động với vận tốc không vượt quá vận 
tốc tới hạn theo nguyên lý nội năng tối thiểu đã nói tới ở mục 3.3 [2], và cũng là vận tốc c đã được 
dùng để tính toán năng lượng ở [3]. Do đó, động năng của các graviton khác nhau sẽ chỉ còn khác 
nhau ở khối lượng hấp dẫn mgr mới được hình thành của chúng mà thôi. Đó chính là các hạt γ có 
năng lượng lớn hơn tổng năng lượng của 2 hạt e- và e+ cấu thành: 22 cmW e≥γ (xem biểu thức (69)), 
và vì vậy, nó cũng lý giải sự khác biệt về năng lượng rất lớn giữa hạt γ với photon (xem mục V.3 
tiếp theo). Mặt khác, cũng chính cấu trúc DR này của hạt γ đã giải thích được vì sao nó có thể bị 
phân rã thành e- và e+ khi đi qua gần hạt nhân mà vốn được coi là “sự sinh hạt từ năng lượng” – một 
khái niệm hết sức siêu hình, trong khi đối với photon, hiện tượng đó lại không xẩy ra.  

+ Trường hợp thứ hai, nếu các điện tích khác vẫn còn nằm trong bán kính tác dụng điện RT 
của DR, chuyển động của DR này thực chất là trong trường lực thế hỗn hợp điện-hấp dẫn, và do đó, 
tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể mà nó sẽ ứng sử một cách khác nhau. Nếu các DR này đều tồn 
tại trong phạm vi bán kính tác dụng của nhau, chúng là các “linh kiện” để lắp ghép nên tất cả các 
hạt sơ cấp sẽ được biết tới ở chuyên mục: Tương tác hỗn hợp – quá trình hình thành lực tương tác 
hạt nhân mạnh, mà về thực chất, lại chỉ là lực tương tác điện ở cự ly gần. Nếu vì “lý do nào đó” 
(theo ngôn ngữ của vật lý hiện hành là do “tương tác yếu”), các DR này bị tách ra khỏi bán kính tác 
dụng của nhau, chúng sẽ trở thành các hạt γ hoặc neutrino νe, νμ và ντ vốn được coi là sinh ra từ các 
phân rã-β, μ-mezon và Tauon (τ) tương ứng, vì lúc này, chúng chỉ còn tương tác hấp dẫn như ở 
trường hợp trước. 

V. Lý thuyết về dipol-Q và photon. 

1. Trạng thái năng lượng của DQ. 
Giả sử bằng cách nào đó, e- và e+ hình thành nên chuyển động theo quán tính trong HQC thực 

đặt tại một trong 2 điện tích đó ở khoảng cách Rdip – gọi là bán kính của DQ (xem Hình 9a). Để xác 
định năng lượng tổng của hệ 2 điện tích này, cần quan sát từ HQC khối tâm ảo với 1 trục thực đi 
qua trọng tâm của chúng như đã xét với 2 thực thể vật lý trong trường hấp dẫn, ta sẽ thấy chúng 
đứng yên, đối xứng nhau qua khối tâm chung 0 (xem Hình 9b). Khi đó, theo định luật quán tính 
tổng quát, phải có lực tác động có nguồn gốc từ bên ngoài hệ, trực đối với lực Coulomb tác động 
lên chúng: 

                                                ++ −= Cee FF   và   −− −= Cee FF                                                (100) 

Năng lượng tổng của DQ trong HQC khối tâm của nó được xác định theo biểu thức (134), với lưu ý 
là 2 vật thể e- và e+ bây giờ có năng lượng hoàn toàn như nhau, và vì tạm thời chưa tính đến khả 
năng tự quay của e- và e+ nên động năng tự quay của chúng có thể bỏ qua, ta có thể viết: 
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                                            )()(2)( đipđđipeneDQn RURWRW += .                                          (101) 

  
Lưu ý rằng (101), về thực chất, đã tính đến tương tác của DQ với điện trường ngoài thông qua biểu 
thức (100), và do vậy, tương đương với nội năng của DQ trong tương tác đó. Nếu lưu ý trong trạng 
thái rơi tự do, trước khi có tác động để e- và e+ chuyển động theo quán tính, năng lượng tổng của 
mỗi điện tích trong HQC thực tương ứng đặt tại các điện tích đó có thể xác định tương tự như công 
thức (16) ở [3]:  

                                                    )(22
Kđđe RUcmW +=                                                      (102) 

với việc thay                                             
2

)(
2cm

RU đ
Kđ =                                                           (103) 

vào biểu thức (102), ta có: 
                                                      222 cmcmW eđe == .                                                       (104) 

Khi đó, nội năng của e- và e+ vào thời điểm ban đầu Wen0 chỉ sai khác với năng lượng tổng này một 
lượng đúng bằng thế năng ban đầu của chúng ở bán kính tác dụng RT bằng U0 ≈0, nên có thể coi 
như nội năng ban đầu Wen0 của chúng cũng được xác định theo biểu thức (104). Do đó, tương tự 
như (119), sau khi thay (104) vào, ta được: 

                                                 )()( 2
đipđeđipen RUcmRW += ,                                              (105) 

Thay biểu thức (105) vào (101), ta có:  
                                               )(32)( 2

đipđeeDQn RUcmRW += ,                                            (106) 

Vấn đề liên quan tới ngoại năng của DQ này trong HQC Trái đất. Ta hãy xét tương tác của 
DQ với một điện tích q tại khoảng cách Rq < RT trong HQC đặt tại tâm Trái đất có bán kính R được 
mô tả trên Hình 10. Nhưng vì bản thân DQ chỉ có tương tác điện mà không có tương tác hấp dẫn 
trong phạm vi bán kính tác dụng điện RT, nên trong HQC đặt trên Trái đất (có thể coi như không có 
tương tác điện), vấn đề năng lượng của DQ so với Trái đất ở khoảng cách nhỏ hơn bán kính tác 
dụng của tương tác điện RT cũng sẽ phải bỏ qua; ta chỉ còn ngoại năng tổng của DQ trước khi trung 
hòa trong HQC thật đặt tại điện tích q bằng tổng động năng và thế năng trong trường điện của điện 
tích q đó: 

                                   )(
2

)(
2

qđ
DQDQ

qDQng RU
Vm

RW += ,                                             (107)   

ở đây                                                     eeeDQ mmmm 2=+= −+ ;                                                  (108) 
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b) Trong HQC khối tâm ảo  a) Trong HQC thực 

Hình 9. Chuyển động theo quán tính của e- và e+ – DQ 

  

0 

FCe+ FCe- 

Fe- Fe+ 

Re 



________________________________________________________________________________ 
TƯƠNG TÁC ĐIỆN                                                                  Created by Vũ Huy Toàn 15/11/2007   22 

VDQ là vận tốc chuyển động khối tâm của DQ trong HQC gắn với điện tích q; Uđ(Rq) là thế năng của 
DQ trong trường điện của điện tích q.  

  
2. Tần số quay của DQ. 
Việc xác định tần số dao động fDQ của DQ sẽ khó khăn hơn so với của DR, do rất khó chọn 

HQC phù hợp. Trong HQC khối tâm riêng của DQ có một trục thực trùng với đường nối tâm của e- 
và e+, các e- và e+ này sẽ đứng yên tương đối so với nhau như đã được chỉ ra trên Hình 9b, do vậy 
tần số quay của DQ sẽ =0; trong HQC thực đặt tại điện tích q, do bản thân điện tích q cũng dao 
động với tần số góc ω nên HQC này cũng dao động theo và vì vậy cũng không cải thiện được gì 
nhiều; do đó, có lẽ sử dụng HQC nhân tạo đặt tại tâm Trái đất sẽ phù hợp hơn. Cụ thể là khi đó, 
tương tác điện giữa các điện tích với Trái đất (có thể coi như có điện trường ở mức độ không đáng 
kể) có thể bỏ qua như ở Hình 10. Khi đó, có thể xác định tần số quay của DQ: 

                                                           
đip

eqR
DQ R

V
T

f e

π
==

1 .                                                      (109) 

Có thể thấy là trong HQC này, vận tốc quỹ đạo của e- và e+ nhỏ hơn 2 lần vận tốc quỹ đạo của 
chúng trong HQC thực đặt tại một trong 2 điện tích đó xác định theo biểu thức [1]: 

                                                       
đipđ

đeqR
eqR Rm

V
V đip

e 44

2
2 α

== .                                              (110)  

Thay (110) vào (109) và rút gọn lại, ta được: 

                                                       2/3

2
1 −= đip

đ

đ
DQ R

m
f α

π
.                                                    (111) 

Từ điều kiện trung hòa về điện của DQ, tương tự như với DR, không khó khăn gì để có thể 
thấy rằng biểu thức dạng (97) vẫn có hiệu lực: 

                                                              
2

3/2

T

đip
DQ R

R
bf > .                                                         (112) 

Thay fDQ từ (111) và b từ (98) vào (112), rồi biến đổi đi, ta được: 

                                                13/1213/1213

22
TRT

đ

đ
đip RkRhmR =<

α
π

,                                       (113) 

Hình 10. Tương tác của DQ với điện tích q trên khoảng cách Rq 
trong HQC Trái đất có điện trường không đáng kể. 
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ở đây ký hiệu                                              13

22

đ

đ
R

hmk
α

π
=                                                          (114) 

là một hằng số không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của DQ. Thay các giá trị tương ứng vào 
(114), ta được: 

313 3513
28

34312

1007,21029,1
103,2

1063,6.1055,4.2 −−
−

−−

×≈×≈
×

××
≈

π
Rk m13/11. 

Từ đây có thể tính được ở cự ly kích thước phân tử RT =10-9m, điều kiện để DQ trung hòa về điện 
là: 

1013/1293 10035,1)10(1007,2 −−− ×≈××<đipR m. 

3. Sự hình thành photon. 
a) Tần số quay của photon. 
Như đã lưu ý ở mục V ở [3] về việc tự quay của các vật thể chỉ có nghĩa trong trường lực thế, 

mà giờ đây, DQ đã trở nên trung hòa về điện trong trường điện ngoài, nên tốc độ quay của nó chỉ 
còn bị quyết định bởi trường hấp dẫn nữa mà thôi. Tuy nhiên, do DQ đã bị “cách ly” khỏi trường 
điện, mà e- và e+ khi xét một cách riêng rẽ, không có quán tính trong trường hấp dẫn, song nếu xem 
chúng như một thực thể thống nhất có tương tác trong trường hấp dẫn giống như graviton đã nói ở 
trên, thì nội năng của nó trong trường hấp dẫn sẽ cũng phải cân bằng với ngoại năng hấp dẫn của 
nó, và kết quả là photon cũng sẽ phải chuyển động với vận tốc tới hạn c giống như graviton. Khối 
lượng quán tính giờ đây là trong trường hấp dẫn mph chứ không còn trong trường điện mđ nữa. Bản 
thân khối lượng quán tính mph có thể được coi như gồm 2 phần bằng nhau, tương ứng với e- và e+, 
đối xứng nhau qua tâm quay. Khi đó, lực hướng tâm tác động lên e- và e+ của DQ vẫn được xác 
định theo (1) phải cân bằng với lực ly tâm của khối lượng mph/2 có bán kính Rđip /2 tự quay trong 
trường hấp dẫn (lưu ý vì điện trường ngoài đã bị cách ly rồi):  

                                                           
2/
)2/( 2

2
đip

phph

đip

đ

R
Vm

R
=

α .                                                  (115) 

Từ đây, có thể rút ra được tốc độ quay của photon Vph: 

                                                           
đipph

đ
ph Rm

V α
= ,                                                        (116) 

do đó, có thể xác định được tần số quay của photon fph theo chu kỳ quay Tph: 

                                                           
đip
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π

==
1 .                                                     (117) 

Thay (116) vào (117) rồi rút gọn lại, ta được: 

                                                           2/31 −= đip
ph

đ
ph R

m
f α

π
.                                                  (118) 

Nếu chia tần số quay của fph này cho tần số quay của DQ fDQ ở biểu thức (111), ta được: 

                                                             
ph

đ

DQ

ph

m
m

f
f

2= .                                                        (119)  

Như ở mục tiếp theo chúng ta sẽ thấy mph<mđ, nên từ (119) có thể suy ra fph>fDQ. 
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b) Trạng thái năng lượng của photon. 
Việc DQ quay với vận tốc góc đủ lớn như được xem xét ở mục trên, sẽ hình thành một vật thể 

trung hoà về điện và xuất hiện tương tác hấp dẫn, mà điều này cũng tương đương với việc DQ 
chuyển từ không gian vật chất này sang một không gian vật chất khác không đồng nhất với nhau, 
kết quả là định luật bảo toàn động lượng không còn tác dụng vì tính đồng nhất của không gian bị 
phá vỡ vào thời điểm chuyển tiếp đó. Cụ thể là tổng động lượng ban đầu của DQ không bằng động 
lượng của photon được hình thành sau đó – đây là điều mà lý thuyết hiện hành không tính đến được 
do quan niệm về một “quán tính tự thân” – như nhau trong trường hấp dẫn cũng như trong trường 
điện: 

                                                  cVV pheeee mmm ≠+ −−++ ,                                                   (120) 

với c là vận tốc chuyển động của photon trong trường hấp dẫn. Thậm chí việc áp dụng định luật bảo 
toàn động lượng đã dẫn đến kết luận là khi 2 hạt e+ và e- “hủy nhau” sẽ phải sinh ra 2 photon 
chuyển động ngược chiều nhau! Tuy nhiên, với năng lượng thì khác, nói theo ngôn ngữ của cơ học 
hiện hành, chính tính đồng nhất của “thời gian” đã dẫn đến định luật bảo toàn năng lượng, và vì 
vậy, nó có thể ứng dụng được để giải bài toán này.  

Ngoại năng của DQ sau khi trung hòa, trở thành photon sẽ không còn chứa thành phần thế 
năng trong trường điện Uđ(RT) nữa mà thế năng này hoàn toàn chuyển thành thế năng trong trường 
hấp dẫn của Trái đất Uh(R) xác định theo biểu, còn động năng trong trường điện (với khối lượng 
quán tính trong trường điện mDQ) chuyển hóa thành động năng trong trường hấp dẫn (với khối lượng 
quán tính trong trường hấp dẫn mph) nhưng tỷ lệ giữa thế năng và động năng không còn như trước 
nữa, ta chỉ có thể viết biểu thức ngoại năng của photon giống như với bất kỳ một thực thể vật lý nào 
khác có tương tác hấp dẫn:  

                                                   )(
2

)(
2

RU
cm

RW h
ph

phng += ,                                              (121) 

ở đây, vì khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn của photon cũng bằng khối lượng hấp dẫn của 
nó, do HQC của Trái đất (hoặc của bất kỳ một vật thể nào tương đương) có khối lượng hấp dẫn 
M>>Mph= mph trong đó photon được hình thành, nên có thể coi là HQC khối tâm chung của nó với 
photon (xem thêm mục II.2d ở [1]) và do đó, ta có thể biểu diễn thế năng của photon trong trường 
hấp dẫn ở dạng: 

                                                         phh m
R
MRU γ

=)( .                                                        (122) 

Tuy nhiên, nếu đem so sánh biểu thức ngoại năng của photon (121) với ngoại năng của một 
thực thể vật lý khác trong trường hấp dẫn theo biểu thức (11) hay (58) ở [3], ta thấy có sự khác biệt 
rất lớn, đó là thành phần động năng của photon không được sinh ra do sự chuyển hóa của thế năng 
của nó trong trường hấp dẫn như đối với các thực thể vật lý có tương tác hấp dẫn khác, mà trái lại, 
chỉ do sự chuyển hóa động năng của DQ trong trường điện mà thành. và do đó, động năng của các 
photon cũng giống như của các graviton, chỉ khác nhau khác nhau ở khối lượng hấp dẫn mph của 
chúng mà thôi. Chính vì vậy, vận tốc của ánh sáng mới không bao giờ phụ thuộc vào vận tốc của 
vật thể mà nó phản xạ - tiên đề 2 của thuyết tương đối hẹp là có cơ sở; điều này hoàn toàn tuân theo 
quy luật “lượng đổi-chất đổi” của vật chất đã nói tới ở [2]. Thay (122) vào (121) rồi rút gọn lại, ta 
được: 

                                            





 +=

R
Mc

m
RW ph

phng
γ2

2
)( 2 .                                            (123) 

Dễ dàng nhận thấy rằng số hạng thứ 2 bên trong dấu ngoặc đơn của biểu thức (123) chính là 
bình phương vận tốc vũ trụ cấp II – vận tốc thoát của một vật thể từ khoảng cách R tới tâm của vật 
thể có khối lượng hấp dẫn M nơi photon được sinh ra: 
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                                                        gR
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==

γ .                                                  (124)   

Trong trường hợp ngoại năng của DQ không thay đổi sau khi đã biến thành photon, có thể cân 
bằng ngoại năng của DQ theo (107) với ngoại năng của photon theo (123) rồi rút ra khối lượng 
quán tính cho photon trong trường hấp dẫn: 
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ở đây ký hiệu                                   
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đII m

RU
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và thể theo hình thức luận (124) cũng có thể coi như (126) là vận tốc thoát của một điện tích thử (ở 
đây là DQ) ra khỏi trường điện của điện tích q từ khoảng cách Rq – nơi có “DQ-tiền photon” đang 
tồn tại ở đó. Từ biểu thức (125) có thể thấy vì c>>VDQ nên khối lượng quán tính của photon luôn 
nhỏ hơn tổng khối lượng quán tính riêng của 2 hạt e+ và e- cấu thành nên nó: mph<2me và vì thế, về 
bản chất nó khác hẳn với các tia γ được hình thành nên từ DR như đã thấy ở mục 4.1 mà theo lý 
thuyết hiện hành vẫn đồng nhất nó với photon – một sự thiếu nhất quán xét từ phương diện năng 
lượng.  

Cuối cùng, cần xác định năng lượng toàn phần của photon bằng: 

                                                     )()()( RWRWRW phngphnph +=  .                                               (127) 

Theo nguyên lý nội năng tối thiểu, ta phải có: 

                                      )(2)(2)( 2 RUcmRWRW hphphngph +==                                    (128) 

với lưu ý là thành phần thứ 2 trong công thức (128) này liên quan tới thế năng trong trường hấp dẫn 
ngay tại điểm phát sinh photon chứ không phải tại bán kính tới hạn như ở công thức (16) hay (63). 
Nói cách khác, trong trường hấp dẫn, chuyển động của photon không phải rơi tự do, cũng chẳng 
phải theo quán tính mà là chuyển động cong. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là năng lượng toàn 
phần của photon không thể là hằng số trong suốt quá trình chuyển động, trái lại, do có sự thất thoát 
năng lượng trong quá trình chuyển hóa giữa các dạng năng lượng khi chuyển động, năng lượng toàn 
phần của nó sẽ phải giảm dần theo khoảng cách như đã được nói tới ở [3]. Sự giảm năng lượng này 
đồng nghĩa với sự giảm khối lượng quán tính mph của photon trong trường hấp dẫn. Có thể thấy rõ 
điều này, nếu thay biểu thức (122) vào (128), có tính đến (124): 

                                                 ( )22)( IIphph VcmRW += .                                                (129) 

Lưu ý trong điều kiện trên bề mặt Trái đất, VII ≈ 11,2km/s, trường hấp dẫn chỉ gây ra một sai 
lệch cỡ:    
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so với năng lượng của photon được đánh giá từ thuyết tương đối, và ngay cả đối với photon được 
sinh ra trên bề mặt của Mặt trời với vận tốc thoát VII = 617,7 km/s, sai lệch cũng chỉ có: 
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Nhưng vấn đề sẽ khác đối với các ngôi sao neutron có vận tốc thoát lớn hơn hàng trăm lần, 
khi đó, năng lượng của photon trên thực tế sẽ bị sai lệch đáng kể so với tính toán theo công thức của 
Einstein.  
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Nhưng một câu hỏi được đặt ra là: vì sao các photon vừa tính được ở trên không tuân theo 
hằng số θđe mà lại theo hằng số Planck h? Bằng chứng là từ lý thuyết về bức xạ nhiệt – một dạng 
photon, cũng rút ra được hằng số Planck h mà không phải là θđe? Vấn đề là ở chỗ chúng ta, về thực 
chất, chỉ vừa xét một DQ đơn lẻ, cấu thành nên từ các hạt e- và e+ mà trên thực tế không thể tồn tại 
một DQ như vậy; để có thể thỏa mãn điều kiện Rđip<<Rm, photon phải được đồng loạt hình thành 
trong một điều kiện áp suất rất lớn mà việc xem xét từng DQ đơn lẻ theo cơ học vật thể thông 
thường không thể thực hiện được. Chỉ có thể coi tập hợp toàn bộ những hạt photon này như một 
khối “khí photon”, rồi áp dụng thống kê Boss-Einstein để tính ra năng lượng bức xạ của cả khối khí 
đó, với lưu ý là năng lượng của mỗi hạt phải được xác định theo biểu thức (129). Tuy nhiên, nếu 
vận tốc thoát của vật thể tại bề mặt của Trái đất (hay vật thể đặt HQC) – nơi photon được sinh ra – 
có thể bỏ qua so với vận tốc ánh sáng, công thức E = mc2 vẫn có thể được áp dụng. Khi đó, tác 
dụng tối thiểu h được hình thành như là thống kê các tác dụng θđe của cả khối khí photon đó. Đây 
cũng là điểm khác biệt với trường hấp dẫn, khi tác dụng tối thiểu có thể được hình thành cho từng 
vật thể đơn lẻ.  

Nếu tính đến giả thuyết của Planck: 

                                                            phph hfW = ,                                                            (139) 

kết hợp với biểu thức (129), ta có thể viết: 

                                                       )( 22
IIphph Vcmhf +=                                                       (140) 

Từ đây có thể biểu diễn khối lượng quán tính của photon trong trường hấp dẫn theo tần số quay của 
nó: 
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c) Chuyển động của photon trong trường hấp dẫn.  
Cần lưu ý rằng photon có khối lượng hấp dẫn nên cũng có khối lượng quán tính trong trường 

hấp dẫn, trong khi DQ chỉ có khối lượng quán tính trong trường điện mà không có khối lượng hấp 
dẫn, hơn nữa, vì tương tác điện và tương tác hấp dẫn rất khác xa nhau về cường độ như đã nói ở 
trên, nên ta phải xem xét chuyển động của nó riêng rẽ trong từng loại trường một.  

+ Hình dáng quỹ đạo. 
 

 
 

                                    
      
 

 
 
 
 
 
 
Tuy photon có cấu trúc là DQ gồm e- và e+, nhưng khi đã rời xa các điện tích ở khoảng cách 

lớn hơn bán kính tác dụng RT, nó chỉ còn khối lượng quán tính  trong trường hấp dẫn như ta đã biết. 
Khi đó, có thể biểu diễn nó dưới dạng một “quả tạ cầm tay” có chiều dài bằng Rđip, với khối lượng 
bằng mph phân đều cho 2 nửa của nó và quay quanh khối khối tâm 0 như trên Hình 3.11; khối tâm 
này lại chuyển động với vận tốc c. Lại một lần nữa, có thể thấy sự khác biệt rất lớn giữa không gian 
vật lý với không gian vật chất được quy định bởi trường lực thế – “cái mà ta nhìn thấy” có thể chưa 

Hình 3.11. Mô hình chuyển động của photon trong trường hấp dẫn 
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phải là “cái thật sự đang xẩy ra”! Trong mô hình này, tần số của photon ωph = 2πfph chính là tần số 
quay của photon trong HQC thật của Trái đất hay của bất kỳ một vật thể vĩ mô nào mà photon 
chuyển động trong đó. Một photon như vậy sẽ có “bước sóng” bằng: 

                                                                         
phf
c

=λ .                                                               (142) 

 
Thay fph từ biểu thức (117) vào (142) rồi giản ước đi, ta được: 

                                                                      đip
ph

R
V

c.π
λ =  .                                                           (143) 

Vì Vph < c, nên từ biểu thức (143) có thể thấy λ > πRđip. 
+ Hiện tượng tia sáng bị bẻ cong trong trường hấp dẫn mạnh.  

Đây còn gọi là hiện tượng thấu kính hấp dẫn đã được biết tới trong thiên văn học. Ngay ở đây 
cũng thấy có sự khác biệt giữa tác động của trường điện và trường hấp dẫn lên photon: trong khi 
trường điện (của các nguyên tử trong thủy tinh) khiến các photon bị lệch hướng với những góc và 
vận tốc khác nhau, thì trong trường hấp dẫn, tất cả các photon với mọi tần số đều bị lệch hướng như 
nhau và, tất nhiên, với vận tốc không thay đổi (xem Hình 3.12a). Điều này thật dễ hiểu nếu lưu ý 
rằng cả động năng lẫn thế năng của photon trong trường hấp dẫn đều tỷ lệ thuận với khối lượng của 
nó trong trường hấp dẫn đó (đừng quên khối lượng quán tính của photon trong trường hấp dẫn bằng 
chính khối lượng hấp dẫn của nó: mph = Mph): 

                                            phcmc eK
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2
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= .                                      (145) 

 
Như vậy, đối với 2 photon có tần số khác nhau, tức là có năng lượng khác nhau, ta vẫn luôn luôn 
có: 
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Từ đây, dễ dàng thấy được rằng: 
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Điều này cũng có nghĩa là từ Hình 3.12b, có thể suy ra góc lệch của cả 2 photon với 2 tần số khác 
nhau đều bằng α – chính là điều mà các kết quả quan sát thiên văn đã xác nhận.  

+ Hiện tượng nhiễu xạ hấp dẫn. 

a) 

Hình 3.12. Sự lệch hướng của photon trong trường hấp dẫn 
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Sự tương tác yếu của photon với các thiên thể có khối lượng hấp dẫn lớn đã dẫn đến sự lệch 
hướng của nó như vừa nói ở trên. Tuy nhiên, cũng giống như sự lệch hướng của photon trong 
trường điện đã được xét tới trong bài “Nguyên lý tác động tối thiểu và cơ học lượng tử” [7], góc 
lệch hướng chuyển động của photon trong trường hấp dẫn thuần túy (không có tương tác điện) cũng 
không thể liên tục mà chắc chắn phải theo những lượng tử góc hữu hạn α1<α2<α3. Vì vậy, việc 
quan sát hiện tượng này từ Trái đất sẽ thu được bức tranh nhiễu xạ giống như đối với photon khi 
bay qua một vật chắn (xem Hình 3.13). Hiệu ứng này không nằm trong khuôn khổ của cả cơ học 
lương tử lẫn thuyết tương đối rộng.  

 
d) Chuyển động trong trường điện. 
Khi photon chuyển động trong phạm vi bán kính tác dụng RT gần các điện tích khác, như mục 

3.2.2 “cơ sở hình thành trường điện động” chúng ta đã biết: khi các điện tích chuyển động trong 
trường điện, giữa chúng sẽ xuất hiện tương tác điện động mà theo ngôn ngữ của vật lý hiện hành 
(điện động lực học Maxwell) gọi là “từ trường” đặc trưng bới véc tơ cường độ từ trường H vuông 
góc với véc tơ cường độ điện trường E. Lúc này, cần phải tính đến cấu trúc DQ của photon với cặp 
e- - e+, và vì vậy, trong phạm vi bán kính tác dụng RT này, ngoài các đường cong biểu diễn quỹ đạo 
chuyển động của các e- và e+ giống như đối với photon trong trường hấp dẫn, còn có thể mô tả cả sự 
biến thiên phần trường của các điện tích này trong HQC ảo XYZ, theo một hướng bất kỳ nào đó (ví 
dụ, trùng với phương chuyển động của photon) như trên Hình 14.  

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.13. Hiện tượng nhiễu xạ hấp dẫn trong Thiên văn 
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Hình 3.14. Chuyển động của HẠT photon tạo nên “sóng điện từ”. 
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Ở đây có thể thấy các véc tơ cường độ điện trường E và “từ trường” H vuông góc với nhau 
trong HQC ảo X0Y  đặt cách trục chuyển động của photon một khoảng bằng R<RT. Không khó khăn 
gì để có thể nhận ra rằng tại mặt phẳng vuông góc với phương chuyển đông của photon, cắt qua 
điểm giao A của các quỹ đạo chuyển động của e- và e+, cường độ điện trường E triệt tiêu, còn khi 
các quỹ đạo này ở xa nhau nhất – cường độ điện trường đạt cực đại, lưu ý véc tơ E hướng từ điện 
tích (+) sang điện tích (–). Nói cách khác, đồng hành cùng với phần vật thể của các e- và e+ là phần 
trường điện bị biến thiên của chúng như một thực thể vật lý thống nhất. Bên cạnh đó, chuyển động 
của các điện tích này còn có thể được xem như những dòng điện, và hơn thế nữa, là những dòng 
điện khép kín được tách biệt bởi các điểm giao với trục X, vì vậy “từ trường” do do chúng “sinh ra” 
hoàn toàn giống như từ trường của vòng dây có dòng điện chạy qua. Khi đó, véc tơ cường độ từ 
trường H đương nhiên phải vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của các điện tích, và 
cũng tức là vuông góc với nhau như các phương trình Maxwell đã mô tả.  

Nhưng khác với sóng điện từ của Maxwell, sóng điện từ ở đây về thực chất không tồn tại một 
cách độc lập với các hạt cơ bản e- và e+ trong suốt quá trình lan truyền của nó, trái lại, nó chỉ là 
phần trường đồng hành cùng với các hạt này khi chúng kết hợp với nhau để trở thành photon như đã 
thấy, và cái gọi là “véc tơ cường độ điện trường E” hay “véc tơ cường độ từ trường H” tại HQC ảo 
vừa nói đó cũng vẫn chỉ là ảo, nếu trong phạm vi bán kính tác dụng của photon, không có có điện 
tích nào tồn tại. Nói cách khác, “song hành” với cặp e--e+ – photon này, chỉ là một “tiềm năng” của 
một “sóng điện từ”, nó sẽ chỉ được thể hiện ra khi có các điện tích ở đó. Chính vì vậy, các phương 
trình Maxwell chỉ là công cụ tính toán một cách thuận lợi những thông số nhất định của hiện tượng 
điện từ, nhưng hoàn toàn không phải là mô hình của một thực tại vật lý cụ thể như đối với cơ học 
Newton.  

e) Nhận xét. 
+ Với cấu trúc này, lưỡng tính sóng-hạt của photon hoàn toàn có thể lý giải được, nhưng cũng 

chính vì thế mà cần phải đính chính lại: không phải photon có “tính chất sóng” mà chỉ là photon có 
“biểu hiện giống như sóng” thôi. Điều này khiến ta liên tưởng tới hình ảnh một viên bi lăn trên một 
con đường gồ ghề lượn sóng – tuy đường đi của nó có dạng sóng, nhưng bản thân nó lại không hề là 
sóng. Hơn thế nữa, cấu trúc này còn giúp ta hiểu được vì sao điện động lực học lượng tử (QED) lại 
có thể thành công đến vậy trong việc giải thích các hiện tượng liên quan đến ánh sáng (nhiễu xạ, 
giao thoa...) nhờ cách tính xác suất theo phương pháp của Pheyman – bản thân chiều dài Rđip của 
photon quay với tần số fph đã đóng vai trò làm “véc tơ biên độ xác suất” đó, còn “pha” của véc tơ đó 
chính là tương ứng với pha của photon – một sự trùng hợp ngẫu nhiên?  

+ Trong thí nghiệm của Michelson-Morley, các photon chuyển động trong trường hấp dẫn của 
Trái đất hầu như không bị ảnh hưởng của Mặt trời hay Thiên hà, do lực hấp dẫn của chúng đối với 
photon quá nhỏ so với lực hấp dẫn của Trái đất, và thời gian chuyển động của các photon trong thí 
nghiệm quá nhỏ so với thời gian thay đổi sự ảnh hưởng vốn cũng đã quá nhỏ bé của các lực đã nói; 
chính vì vậy, cho dù sau khi đã phản xạ lại từ các gương theo các con đường khác nhau của thiết bị, 
tất cả các photon đều không hề bị ảnh hưởng do chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời hay của 
Mặt trời quanh nhân Thiên hà. Kết quả của thí nghiệm Maikenson-Morley hoàn toàn phù hợp với 
bản chất hạt của photon. Trong một số tài liệu, người ta thường nói tới kết quả của thí nghiệm này 
như là “bằng chứng của việc tốc độ ánh sáng không phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của nguồn 
sáng” là sai với sự thật. Trái lại, nhiều nhất nó cũng chỉ là bằng chứng cho sự không tồn tại cái gọi 
là “gió ether” mà thôi. Còn nếu photon là hạt như chúng ta đã thấy, thì thí nghiệm này chẳng nói lên 
được điều gì cả, hay nói cách khác, nếu photon là hạt thì kết quả của thí nghiệm đương nhiên phải 
như vậy.  

+ Từ biểu thức (140), có thể rút ra được vận tốc của photon trong trường hấp dẫn có vận tốc 
thoát tại vị trí đó là VII bằng: 
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Từ biểu thức (144) có thể thấy nếu trường hấp dẫn quá yếu, có thể coi như vận tốc thoát VII ~0, tức 
là vận tốc của photon xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng trong “chân không” theo nghĩa cổ điển. Nhưng 
nói chung, trong chân không theo nghĩa “không gian thuần” đã nói tới ở [2], theo công thức (149), 
photon có vận tốc nhỏ hơn so với trong “chân không lý tưởng” của vật lý cổ điển khi VII = 0. Nói 
cách khác, nếu phép đo vận tốc ánh sáng được thực hiện trên một phi thuyền ở cách xa Trái đất và 
các thiên thể khác, kết quả đo được chắc chắn sẽ phải lớn hơn giá trị c = 299.792.458 m/s; còn trên 
bề mặt của lỗ đen, vận tốc của ánh sáng phải ≡0! – nghĩa là nó chẳng có cơ may nào thoát ra cả. 

+ Cần phải lưu ý lại rằng năng lượng toàn phần của photon bao gồm cả 2 thành phần: năng 
lượng điện ở cự ly nhỏ hơn bán kính tác dụng RT của DQ và năng lượng hấp dẫn ở cự ly lớn hơn 
bán kính đó. Đó chính là nguyên nhân vì sao photon vẫn tương tác với các điện tích khác khi ở cự 
ly gần (khi va chạm hoặc đi qua chúng ở khoảng cách nhỏ hơn bán kính tác dụng); gần đây, người 
ta đã tạo ra được môi trường trong đó, photon chuyển động với vận tốc chỉ vài m/s, thậm chí gần 
như dừng hẳn – nếu photon thật sự trung hòa hoàn toàn về điện thì không thể có được hiện tượng 
này, và ngay cả tương tác của nó với electron hay positron cũng không có nốt.  

4. Tương tác của photon với các vật thể. 
a) Khái niệm chung. 
Trong cơ học, sự va chạm của các vật thể về thực chất là do tương tác đẩy nhau giữa các e- ở 

lớp ngoài cùng của các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên vật thể gây nên. Kết quả va chạm này dẫn 
đến sự thay đổi không chỉ về hướng mà còn cả về độ lớn của vận tốc của các vật thể. Với cấu trúc 
DQ cùng với cơ chế tự duy trì sự cân bằng giữa nội năng và ngoại năng trong trường hấp dẫn, vận 
tốc chuyển động của photon luôn là hằng số nên sự thay đổi năng lượng của nó sau khi va chạm chỉ 
có thể do thay đổi tần số quay fph của nó mà thôi. Tuy nhiên, cũng chính cấu trúc DQ này của 
photon khiến cho những va chạm của nó với các vật thể vĩ mô có cấu trúc nguyên tử hay phân tử trở 
nên phức tạp hơn nhiều. Sự va chạm của photon với bề mặt của các vật thể, về thực chất, là sự va 
chạm của e- và e+ trong cấu trúc DQ của nó với những nguyên tử và phân tử này. Kết quả của va 
chạm sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến trạng thái động học của các e- và e+ 
trong photon cũng như của các e- trong cấu trúc nguyên tử của vật thể, trạng thái nhiệt động của 
chính các nguyên tử v.v.. Chính vì vậy, việc xem xét va chạm của từng photon riêng lẻ với vật thể 
là một bài toán phức tạp, không đơn trị, mang tính xác suất, và sẽ là một đề tài nghiên cứu cho 
nhiều thế hệ. Trong phần này, chúng ta chỉ giới hạn bài toán trong phạm vi mà những hiệu ứng 
nhận được có tính chất đại diện thống kê có tính phổ quát đối với một tập hợp photon chứ không 
phải với từng photon. Chẳng hạn như định luật phản xạ và khúc xạ của ánh sáng, hiệu ứng Dopler 
của nguồn chuyển động v.v.. không thể coi là đúng cho từng photon riêng lẻ vừa nói được.  

Ta có nhận xét rằng xét về tổng thể theo nghĩa thống kê, có thể coi ánh sáng như tập hợp các 
e- và e+ chạy theo quỹ đạo đã được mô tả trên Hình11, và vì dạng chuyển động của e- và e+ này đối 
với mọi photon đều giống nhau và khoảng cách giữa 2 điểm trên đường trung bình (còn gọi là “nút 
sóng”) chính là bước sóng λ của chúng, nên có thể không cần quan tâm cụ thể tới từng hạt e- hay e+ 

nữa (hoặc quy định tại các “nút” đó chỉ là các e-, hoặc chỉ là các e+, không quan trọng) mà chỉ phải 
đánh dấu các “nút” này trong quá trình va chạm của cả tập hợp thống kê những photon nói trên, và 
trên suốt đường truyền của tia sáng. Như đã nhận xét ở mục 5.3e, ở đây không có khái niệm vật thể 
“bức xạ” photon như vật lý hiện hành mà luôn luôn chỉ là phản xạ các photon tới. Tuy nhiên, tùy 
thuộc vào cách thức trao đổi năng lượng giữa photon và vật thể mà nó va chạm ta có thể phân biệt 
một số trường hợp tương tác đặc trưng: 

+ Hiện tượng phản xạ của photon từ một vật thể, nhưng năng lượng của photon phản xạ 
không thay đổi (va chạm đàn hồi) hoặc chỉ thay đổi thuần túy do động năng chuyển động của vật 
thể mà nó va chạm, gọi là hiện tượng phản xạ thụ động.  
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Với tình huống thứ nhất, tần số của photon đương nhiên không thay đổi, nên không cần xem 
xét. Ở tình huống thứ hai, ta có hiệu ứng Dopler do gương chuyển động sẽ được xem xét ở mục (b) 
sau đây, nhờ đó có thể giải tỏa được bất cập ở [4]. Vấn đề là bản thân hiệu ứng Dopler lúc đầu chỉ 
đặt ra đối với âm thanh – quá trình thuần túy là sóng lan truyền do dao động của không khí khi có 
sự chuyển động tương đối giữa nguồn phát và máy thu, và sau đó là “sóng điện từ” theo các phương 
trình của Maxwell với sự chính xác hóa nhờ thuyết tương đối hẹp. Tuy nhiên, photon như đã biết lại 
là một hạt thật sự chứ không phải là sóng, nhưng là hạt có cấu trúc đặc biệt, được hình thành từ DQ, 
nên trong quá trình chuyển động, đã tạo ra “sóng điện từ” như vừa được mô tả trên Hình 11. Điều 
này cũng lý giải được việc sử dụng hình thức luận “sóng điện từ” Maxwell là có tính hợp lý nhất 
định.  

+ Hiện tượng phản xạ của photon từ một vật thể, nhưng năng lượng của photon phản xạ thay 
đổi do trao đổi năng lượng trực tiếp với các nguyên tử hay phân tử cấu tạo nên vật thể đó, gọi là 
hiện tượng phản xạ tích cực. 

Hiện tượng này được sẽ được xem xét ở chuyên mục “Tương tác hỗn hợp”, nhờ đó cũng giải 
tỏa được bất cập về “mức năng lượng nguyên tử” ở [4], do vật lý hiện thời vẫn cho rằng các vật thể 
có thể “bức xạ photon” (bản thân các vật thể này được gọi là “nguồn bức xạ”), mà những photon 
này lại được đồng nhất với năng lượng (tính chất của thực thể vật lý) chứ không phải là một thực 
thể vật lý như mọi thực thể vật lý khác.  

Bên cạnh sự va chạm của photon với bề mặt của các vật thể này còn tồn tại một dạng tương 
tác nữa của photon khi chúng đi ngang qua mép hay khe của một tấm chắn gây nên hiện tượng 
“nhiễu xạ”, và với 2 khe – là hiện tượng “giao thoa” mà vật lý hiện hành vẫn đồng nhất với “tính 
chất sóng” hết sức siêu hình như được chỉ ra ở [4]. Khác với tương tác do va chạm vừa nói ở trên có 
kèm theo sự thay đổi năng lượng của photon, tương tác dạng này chỉ khiến cho photon bị lệch 
hướng chuyển động với những lượng tử góc hữu hạn tuân theo nguyên lý tác động tối thiểu, nhưng 
không làm thay đổi năng lượng của nó, nên có thể xem xét riêng rẽ đối với từng photon một như ở 
mục (d) và gọi chung là những “biểu hiện giống như sóng” của photon.  

Ta sẽ lần lượt nghiên cứu các hiện tượng này theo cách nhìn photon không phải là sóng mà 
thuần túy là hạt, nhưng có cấu trúc DQ đã nói. Do đó, mặc dù vẫn tồn tại khái niệm “bước sóng” 
hay “tần số” của photon, nhưng nội dung của nó đã thay đổi phù hợp với cấu trúc DQ này của 
photon.  

b) Sự phản xạ của photon từ bề mặt gương chuyển động. 
+ Hiệu ứng Dopler dọc.  
Giả sử trong HQC gắn với Trái đất có một gương chuyển động với vận tốc V vuông góc với 

mặt phẳng của gương, và lập thành một góc α với tia sáng chiếu tới như được chỉ ra trên Hình 13a, 
trên đó ký hiệu bước sóng của photon tới là λ còn bước sóng của photon phản xạ là λ’; trong HQC 
này, photon chuyển động về phía gương với thành phần vận tốc cα = c.cosα và tại thời điểm t0 =0, 
“nút” A va chạm vào gương như trên Hình 13b.  

Sau một khoảng thời gian bằng một chu kỳ T của photon, “nút” B đến lượt mình sẽ va chạm 
vào gương, trong khi “nút” A đã rời bỏ gương với cùng một vận tốc cα như trước lúc va chạm (xem 
Hình 13c) theo định luật phản xạ, nếu thỏa mãn điều kiện Vc >α , tức là thành phần vận tốc của 
photon theo hướng chuyển động của bề mặt gương (theo trục OX) phải lớn hơn vận tốc chuyển 
động của chính bản thân gương, vì nếu Vc =α , photon sẽ “trượt” dọc theo bề mặt gương mà không 
va chạm được với nó; còn nếu Vc <α , photon sẽ không thể đuổi kịp gương nên đương nhiên va 
chạm cũng không thể xẩy ra. Từ đây suy ra: 

                                                                   βα arccos> .                                                              (150)  

Điều này về nguyên tắc hoàn toàn có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. Có thể dễ dàng tính 
được tổng độ dịch chuyển của cả “nút” B và gương theo trục X trong khoảng thời gian đó bằng: 
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                                                  αλλαα cos==+ VTTc .                                                   (151) 

Trong khi đó, do “nút” A đã rời bỏ gương theo cùng chiều chuyển động của gương nên nó chỉ còn 
cách “nút” B theo trục X một khoảng bằng hiệu: 

                                                   αλλ αα cos'' ==−VTTc                                                   (152) 

với giả thiết góc phản xạ vẫn bằng góc tới α. Điều này có nghĩa là sau khi phản xạ từ gương, 
khoảng cách giữa 2 “nút” A và B bị rút ngắn lại, mà khoảng cách này lại chính là bước sóng của 
photon phản xạ, ký hiệu là λ’ với hình chiếu của nó theo cùng một góc nghiêng α lên trục X là λ’α = 
λ’cosα. 

Từ các biểu thức (151) và (152), có thể rút ra được mối quan hệ giữa bước sóng của photon 
phản xạ với bước sóng của photon tới: 

                                                         λ
βα
βα

λ
+

=
cos

-cos' ,                                                          (153) 

ở đây ký hiệu β =V/c. Từ đây cũng có thể viết biểu thức quan hệ cho tần số: 

                                                         ff
βα
βα

−
+

=
cos
cos' .                                                         (154) 

Để tiện đánh giá, ta sẽ so sánh biểu thức này với biểu thức nhận được từ thuyết tương đối cho 
tần số của photon phản xạ f” [8]: 

                                                    ff 2

2

1
cos21"

β
αββ

−
++

= .                                                 (155) 

Biểu thức (155) được rút ra trực tiếp từ các biến đổi Lorenz mà không đặt ra bất cứ hạn chế nào đối 
với quan hệ giữa α và β. Có thể thấy ngay rằng nếu ánh sáng chiếu vuông góc với bề mặt gương, 
tức là α=0, hay cosα =1, thì 2 biểu thức (154) và (155) cho ra cùng một kết quả: 

                                                          fff
β
β

−
+

==
1
1"'                                                         (156) 

 Nhưng vấn đề sẽ khác nhiều, nếu α=π/2, hay cosα =0, tức là ánh sáng đi “lướt” qua gương 
mà không va chạm được với nó, theo thuyết tương đối vẫn phải có: 

                                                           ff 2

2

1
1"

β
β

−
+

= ,                                                           (157) 
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Hình 13. Hiệu ứng Dopler dọc 
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mà điều này là không thể, vì chẳng có lý do gì để tần số f”>f cả, trái lại phải đúng như kết quả nhận 
được từ biểu thức (154) mới là hợp lý. Chỉ riêng điều này thôi cũng chứng tỏ biểu thức (155) nhận 
được từ thuyết tương đối là kém chính xác hơn so với biểu thức chúng ta vừa nhận được, khi xem 
photon là hạt chứ không phải là sóng. 

Trong trường hợp gương chuyển động theo chiều ngược lại, cùng chiều với thành phần vận 
tốc cα của photon, ta có biểu thức tương tự như (153), nhưng với dấu ngược lại: 

                                                         ff
βα
βα

+
−

=
cos
cos' .                                                         (158) 

Trên đây, chúng ta mới chỉ xét đến sự thay đổi tần số của photon phản xạ và góc phản xạ “giả 
định” của nó theo định luật phản xạ, nhưng chưa đề cập đến góc phản xạ thực tế α’ của nó so với bề 
mặt phản xạ, với tư cách là một “tia sáng” được hình thành từ các “nút”, sau khi đã phản xạ từ bề 
mặt gương như được chỉ ra trên Hình 13c. Bằng cách giải tam giác ABC với lưu ý là cạnh AC = cT, 
cạnh BC = VT/cos α và góc C

)
= 2α, ta được: 

                                      







+
−

−−= )(cot
cos
cosarctan

2
α

αβ
αβ

α
π gB

)
.                                      (159) 

Từ tam giác đều BCD và góc B
)

vừa tính được, có thể rút ra được góc phản xạ thực tế của photon cần 
tìm: 

                                  















+
−

−= )(cot
cos
cosarctancot'tan α

αβ
αβ

α gg .                                    (160) 

Trong trường hợp gương chuyển động theo chiều ngược lại, bên cạnh sự thay đổi tần số theo 
biểu thức (158), góc phản xạ có thể dễ dàng tính được bằng: 

                                                  α
αβ
αβ

α tan
cos
cos'tan

+
−

= .                                                     (161) 

 + Hiệu ứng Dopler ngang. 
Giả sử trong HQC gắn với Trái đất có một gương chuyển động với vận tốc V song song với 

mặt phẳng của gương, và có một tia sáng chiếu tới lập thành một góc α với bề mặt gương như được 
chỉ ra trên Hình 3.14a. Vì gương chuyển động song song với bề mặt của nó, nên quan hệ của các 
“nút” sóng với bề mặt gương là tương đương nhau ở mọi thời điểm – tại thời điểm t1 = T, “nút” B 
rơi lên bề mặt gương tại đúng vị trí trong HQC XOY mà “nút” A đã rơi lên trước đó (xem Hình 
3.14b). Kết quả là chuyển động của gương không gây nên một ảnh hưởng nào tới tần số, cũng như 
hướng thực tế của photon phản xạ: f = f’, α = α’. Điều này hoàn toàn trùng với các kết quả nhận 
được từ cơ học cổ điển và thuyết tương đối hẹp. 

 
c) Những biểu hiện giống như sóng của photon. 

Y  V 

0 
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Hình 3.14. Hiệu ứng Dopler ngang với gương chuyển động 
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Trước tiên cần phải nhắc lại rằng photon chỉ trung hòa về điện ở khoảng cách lớn hơn bán 
kính tác dụng RT của DQ cấu thành nên nó, còn khi xuất hiện các điện tích trong phạm vi này, nếu 
thỏa mãn nguyên lý tác động tối thiểu [2], giữa chúng với photon sẽ xuất hiện tương tác điện làm 
lệch hướng chuyển động của photon. Đó chính là trường hợp đối với các mép tấm chắn (A) được 
làm từ một vật liệu nào đấy, và chính các nguyên tử hay phân tử của vật liệu này đã tạo nên một 
trường điện lân cận mép tấm chắn đó với một bán kính tác dụng nào đó, cho dù ở khoảng cách xa 
hơn bán kính này, điện trường này có thể vẫn được trung hòa (xem Hình 15a).  

  
Đối với trường hợp có khe hẹp hay lỗ nhỏ bên trong tấm chắn như được mô tả trên Hình 15b, 

trường điện trong đó có thể được tăng cường hơn, nên có thể gây nên tương tác mạnh hơn đối với 
photon. Về nguyên tắc, càng gần mép tấm chắn, trường điện càng lớn – khả năng làm lệch hướng 
chuyển động của photon càng lớn, và ngược lại, càng xa mép đó – trường điện càng yếu – khả năng 
làm lệch này càng kém. Tuy nhiên, góc lệch của photon do tác động của trường điện này tuân theo 
nguyên lý tác động tối thiểu, nên chỉ có thể hữu hạn và hoàn toàn xác định. Do đó, có thể mô phỏng 
trường điện này như một “thấu kính lõm”, mà đúng hơn là một thấu kính lõm được ghép nên từ vài 
“tấm” có tiêu cự khác nhau, tương ứng với các góc lệch của photon khi bay qua khe α1 <α2 <α3 như 
được mô tả trên Hình 16.  

Các góc lệch này phải thỏa mãn nguyên lý tác động tối thiểu và được cụ thể hóa cho mép khe 
hẹp này ở dạng [7]: 

                                               λα n
p
hn

cm
hnS

cphn
knkn ===∑

=1

2sin ,                                                   (162) 

ở đây λ là bước sóng của photon. Từ đây có thể viết αkn như là hàm của “bước sóng” λ: 

                                                                  ,...),( dFkn λα = ,                                                         (163) 

Đối với trường hợp 2 khe hẹp có khoảng cách không quá xa nhau, ngoài trường điện của mỗi 
khe còn có sự ảnh hưởng qua lại giữa 2 trường điện này. Vấn đề là ở chỗ mỗi khi có một photon 

a) Trường điện tại lân cận tấm chắn 

b) Trường điện tại khe hẹp 

Hình 15. Trường điện tại lân cận tấm chắn hoặc khe hẹp 
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bay qua một khe nào đó mà bị lệch đi một góc thì, theo định luật tác động-phản tác động, trường 
điện của khe đó cũng bị thay đổi đi một lượng tương đương với một tác dụng mà photon đã nhận 
được từ trường điện đó. Nhưng sự thay đổi này lập tức gây nên “phản ứng dây chuyền” lên các 
phân tử của vật liệu, mà khâu yếu nhất chính là phần dải phân cách giữa 2 khe, khiến cho trường 
điện của khe bên cạnh cũng thay đổi tương ứng. Ở các vùng còn lại, do có một khối lượng lớn các 
phân tử của vật liệu cấu thành, nên tác động  nói trên không gây nên một tác dụng nào.  

 

  

  
Trên Hình 17, biểu diễn trường điện trong 2 khe hẹp nhờ các đường đẳng thế. Có thể thấy 

cường độ trường điện tại lân cận dải phân cách nhỏ hơn hẳn cường độ trường điện tại 3 cạnh còn lại 
của mép khe. Nói cách khác, mỗi một photon bay qua 1 khe mà bị lệch đi một góc xác định, sẽ để 
lại “dấu ấn” của mình lên cả 2 khe thông qua các phân tử của vật liệu cấu tạo nên dải phân cách 
giữa 2 khe nên bức tranh nhận được trên màn ảnh có vẻ như do 2 photon qua 2 khe tạo nên – 
photon dường như bị “phân thân” khi đi qua 2 khe hẹp vậy. Chính vì vậy, khu vực xung quanh 2 
khe hẹp A và B cùng dải phân cách giữa chúng được khoanh lại và gọi là “miền ảnh hưởng”. Vì tác 
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Tấm chắn 
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Hình 16. Mô hình “thấu kính lõm” của trường điện 
tại khe hẹp 
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Hình 17. Trường điện tại 2 khe hẹp của tấm chắn  
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động của trường điện lên photon và ngược lại chỉ vừa đủ gây nên một tác dụng tối thiểu khiến 
photon lệch khỏi chuyển động ban đầu đi vừa đủ một “lượng tử góc”, nên mọi cố gắng phát hiện 
xem photon bay qua khe nào (A hay B?) đều khiến cho bức tranh “giao thoa” biến mất là điều có thể 
hiểu được. Sự can thiệp này vô tình đã vô hiệu hóa tác động qua lại của photon với khe hẹp, làm 
lệch hướng bay của photon không theo góc lệch do trường điện của khe hẹp quy định cho nó... 

Một bằng chứng thực nghiệm khẳng định cho tính đúng đắn của mô hình này chính là hiện 
tượng ánh sáng chui qua được lỗ có đường kính nhỏ hơn bước sóng của nó được phát hiện cách đây 
không lâu (vào năm 1989) một cách hoàn toàn tình cờ trên một cái rây nano. Theo lý thuyết sóng thì 
không có cơ chế nào cho hiện tượng này cả, mà phải đưa ra thêm giả thiết về cái gọi là “plazmon 
cộng hưởng” gì đó rất nhân tạo. Trong khi đó, có thể thấy rằng vì bản thân đường kính của photon 
theo biểu thức (139) chỉ là Rđip ≈ λ/π, nên việc nó có thể chui qua một lỗ có đường kính <λ/2 là hoàn 
toàn có thể, với điều kiện  trường điện của lỗ phải được làm yếu đi bằng một cách nào đó để không 
gây nên được một tác dụng lệch hướng nào cho photon. Và ở đây, chính cách tạo lỗ trên rây nano 
bằng kim loại đã khiến cho xung quanh các lỗ đều có các dải phân cách rất hẹp đã phát sinh điều 
kiện đó, cũng tức là làm giảm bán kính tác dụng của mép lỗ lên photon khi photon bay qua nó. Cụ 
thể là nếu đảm bảo bán kính tác dụng đó <λ/12 thì với đường kính lỗ bằng λ/2, một photon có bước 
sóng cỡ λ hoàn toàn có cơ may để chui qua mà không có bất cứ sự nhiễu xạ nào như được chỉ ra 
trên Hình 18. Việc sử dụng toán học để mô hình hóa trường điện tại mép khe này, cũng như trong 2 
khe hẹp chưa thực hiện được, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hiểu đúng bản chất của quá 
trình vật lý xẩy ra ở đây, và hy vọng việc này sẽ được thực hiện trong một ngày gần đây. 

 

5. Trạng thái cân bằng nhiệt động học của Vũ trụ. 
Trong Vũ trụ, photon tràn ngập khắp nơi với phổ rất rộng từ vài phần Hz tới 1018Hz tương 

ứng với bước sóng từ vài chục ngàn km tới dưới 0,1nm và cùng với graviton (tia γ và neutrino) hình 
thành nên cái gọi là bức xạ, chúng có khả năng len lỏi vào mọi ngóc ngách, tồn tại cùng với các 
dạng vật chất khác nhau (ngay cả bên trong không gian nội vi của một thực thể vật lý nào đó). Việc 
cách ly hoàn toàn một vùng không gian nào đó khỏi “biển” bức xạ này là không thể (kể cả trong 
buồng chân không của các máy gia tốc hạt) vì, như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa các nguyên 
tử của bất kỳ một chất nào cũng vào khoảng 10-9m trong khi kích thước của chính các nguyên tử lại 
rất nhỏ - chỉ vào khoảng 10-11m, vì vậy, đối với photon (được hiểu là với tất cả các bước sóng có thể 
có), tia γ và neutrino, thế giới vật chất gần như “trong suốt” – một dạng vật chất này có thể ngăn 
cản được một số bước sóng này nhưng lại trở nên “trong suốt” đối với các bước sóng khác – kết quả 
là luôn luôn có một số bức xạ nào đó chui lọt qua những “bức tường” tưởng chừng “bất khả xâm 
phạm”. Khi thực hiện hút chân không, chúng ta chỉ có thể đưa ra khỏi bình chứa các phân tử và 
nguyên tử khí nhưng các bức xạ thì không có cách gì có thể “hút” chúng ra được nên vẫn cứ tồn tại 
ở trong đó. Số lượng bức xạ cũng như năng lượng của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái cân 
bằng nhiệt động của môi trường và bản thân bình chứa. Có những photon với năng lượng lớn (bước 
sóng ngắn) có thể đi xuyên qua vỏ bình nhưng sau đó bị mất năng lượng (bước sóng dài ra) nên bị 

Rđip= λ/π 
d~λ/2 

λ/12 λ/12 

Hình 18. Photon chui qua lỗ có đường kính nhỏ hơn ½ bước sóng của nó. 
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nhốt lại trong đó (kiểu “hiệu ứng nhà kính”), thành ra mọi cố gắng “hút chân không tuyệt đối” là vô 
nghĩa. Trên Hình 19, mô tả hiện tượng này một cách định tính trong đó, tia γ hay neutrino đi xuyên 
qua một cách dễ dàng; một số photon đi vào trong bình rồi phản xạ trở lại như tia X; số khác không 
có khả năng xuyên qua vỏ bình nên phản xạ ngay trở lại như ánh sáng khả kiến hay tia hồng ngoại; 
một số khác nữa vào được trong bình nhưng mất năng lượng nên không thoát ra ngoài được như tia 
tử ngoại; và có cả một số photon có khả năng lượn vòng qua bình như sóng vô tuyến v.v..  

Các hạt cơ bản như e- và e+ chỉ tương tác với photon theo nghĩa là tương tác với chính các e- 
và e+ cấu tạo nên bản thân photon chứ không “bức xạ” ra photon, điều này còn đưa hiện tượng 
quang học nói riêng, và cái gọi là “hiện tượng sóng điện từ” nói chung, trở lại “quỹ đạo” của các 
hiện tượng cơ học thuần túy, không cần viện dẫn thêm bất cứ một tính chất huyền bí nào, tỷ dụ như 
cần môi trường truyền sóng đặc biệt như ether, hay truyền sóng mà không cần tới môi trường v.v.. 
Sự tương tác này có thể khiến photon bị lệch hướng chuyển động, thậm chí phản xạ trở lại, có thể 
làm cho photon mất đi năng lượng, nhưng cũng có thể cấp thêm cho nó năng lượng, theo nguyên lý 
tác động tối thiểu và khi đó, các hạt cơ bản này có thể nhận thêm hoặc mất đi năng lượng tương 
ứng. Đối với các vật thể khác, thông thường chúng cũng chỉ có thể phản xạ hay hấp thụ mà không 
“bức xạ” ra photon. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, việc phản xạ photon này đi kèm với sự tăng 
hay giảm năng lượng của chính các vật thể đó. Trong mục 3. sẽ xem xét cụ thể phổ năng lượng tần 
số của các photon phản xạ từ các vật thể nói chung, và từ vật đen tuyệt đối, nói riêng. 

 

 
Như vậy, trong một trạng thái cân bằng nhiệt động của một hệ thực thể vật lý nói riêng, và của 

toàn Vũ trụ nói chung, photon cùng với tia γ và neutrino đóng vai trò trung gian, trung chuyển năng 
lượng từ vật thể này sang vật thể khác và kết quả là hình thành nên một trạng thái cân bằng nhiệt 
động tương ứng với phổ năng lượng tần số của photon – phổ này gần như giống nhau ở mọi hướng 
ngoại trừ những hướng trùng với một ngôi sao nào đó trong bán kính tác dụng Rm như đã nói tới ở 
[2], vì tất cả các bức xạ ở bên ngoài bán kính Rm đều sẽ bị phân rã hoàn toàn trước khi đến được với 
chúng ta.  

Việc mô tả “biển” photon này đã được thực hiện một cách thành công nhờ thống kê Bose-
Einstein như đã biết, theo đó có thể xác lập được mối quan hệ giữa hằng số Planck h với các thông 
số nhiệt động lực học. Khi đó, nếu xem xét từ góc độ toàn Vũ trụ vô cùng, vô tận, thì đây chính là 
bức xạ nền mà những người ủng hộ thuyết Big Bang cho rằng nó là một trong 3 “bằng chứng thực 
nghiệm” có tính thuyết phục của lý thuyết đó; 2 bằng chứng khác là Vũ trụ phải là hữu hạn nếu 
không “bầu trời sẽ phải sáng về đêm” ở [4] và “sự dịch chuyển đỏ” – định luật Hubble đều có thể 
được giải thích thỏa đáng bởi cấu trúc DQ của photon nói trên. Cụ thể là hãy thử tưởng tượng ngồi 
bên trong một quả cầu nóng sáng, ta sẽ đo được bức xạ tương ứng với nhiệt độ của quả cầu đó ở 
mọi hướng là như nhau. Bây giờ giả sử bán kính của quả cầu đó tăng dần lên R→Rm, sẽ xuất hiện 
hiện tượng “dịch chuyển đỏ” – bức xạ nhận được tương ứng với nhiệt độ ngày một thấp dần đi, và 

Bình kín đã rút chân không “tuyệt đối”  
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Hình 19. Việc cách 
ly một vùng không gian 
nào đó hoàn toàn khỏi 
“biển” photon là không 
thể. 



________________________________________________________________________________ 
TƯƠNG TÁC ĐIỆN                                                                  Created by Vũ Huy Toàn 15/11/2007   38 

nếu như quả cầu đó hoàn toàn trống rỗng, thì khi bán kính của nó đạt tới Rm, nhiệt độ đo được tại 
tâm của quả cầu sẽ phải bằng 0°K vì các photon phản xạ lại từ mặt trong của quả cầu đến ta đã mất 
hết năng lượng. Như vậy, có thể thấy cái gọi là bức xạ nền tương ứng với nhiệt độ 2,7°K đo được 
chính là do tất cả các ngôi sao trong thiên cầu bán kính Rm quanh chúng ta xác lập nên – những bức 
xạ bên ngoài thiên cầu bán kính đó không đến được với chúng ta. Nói cách khác, “bức xạ nền” hoàn 
toàn không liên quan gì đến cái gọi là “Big Bang” cả.  

KẾT LUẬN 
Từ việc xem xét tương tác điện tĩnh như một tương tác cơ bản giữa các hạt cơ bản là electron 

và positron, hoàn toàn phù hợp với quan niệm biện chứng duy vật triệt để, đã dẫn đến “định luật vạn 
vật hấp dẫn tổng quát” cho cả điện và hấp dẫn nhờ đó gỡ bỏ được quan niệm về sự tồn tại của cái 
gọi là “từ trường” như một thực thể vật lý, đặt điện động lực học Maxwell trở lại đúng vị trí làm 
công cụ tính toán các thông số của hiện tượng điện từ, trong chừng mực quan niệm về sự tồn tại tự 
thân vẫn còn chưa gây nên những sai lệch đáng kể; nó không còn đóng vai trò làm công cụ mô 
phỏng thực tại khách quan như trước nay vẫn quan niệm. Đi kèm với nó là sóng điện từ cũng biến 
mất với tư cách là một dạng tồn tại của vật chất, mà chỉ có photon mới là một hạt thật sự có đủ “tư 
cách” của một thực thể vật lý với cấu trúc vật thể + trường, chứ cũng không còn photon theo nghĩa 
là “lượng tử năng lượng” do electron “bức xạ” ra khi nó chuyển mức trong nguyên tử như trong lý 
thuyết hiện hành.  

Photon không đồng nhất với năng lượng mà chỉ là một loại hạt sơ cấp có năng lượng giống 
như bất kỳ một thực thể vật lý nào khác. Điều này giúp giải tỏa những bất cập, thậm chí đến phi lý 
do cơ chế “bức xạ photon” gây nên, ví dụ như bất cập của “mức năng lượng nguyên tử” ở [4], đặc 
biệt là cơ chế “hủy hạt” sinh ra năng lượng và sự “sinh hạt” từ năng lượng (?) một cách siêu hình, 
để rồi biến năng lượng từ một tính chất của vật chất trở thành một substance tương đương với vật 
chất, hay kể cả là trở nên một “dạng tồn tại của vật chất” một cách cố kiết với nghĩa không được cấu 
tạo từ các hạt cơ bản. Và qua đây, cũng thấy rõ không cần phải gán cho photon cái gọi là “hạt mang 
tương tác điện” đầy bí hiểm đến mức phải coi là “ảo” hay “ma quái” nào hết. Tức là cái gọi là 
“lượng tử trường điện từ” trong đó, các “photon ảo” đóng vai trò “hạt mang tương tác” chỉ là một 
cách gán ghép nhân tạo theo ý muốn chủ quan của con người, do con người tưởng tượng ra nhằm lý 
giải hiện thực khách quan chứ không phải là chính tồn tại khách quan đó (điều này có khác gì người 
cổ xưa cho rằng sét là do “ông Thần sét” tạo ra?).  

Cũng chính từ tương tác cơ bản này, “hấp dẫn tích” đã xuất hiện chỉ như “tàn dư” của nó ở cự 
ly lớn hơn bán kính tác dụng của dipol e--e+– tương tác hấp dẫn được hình thành và đương nhiên sự 
thống nhất của nó với tương tác điện không còn cần phải đặt ra nữa (ví dụ như thêm một chiều 
không gian nữa như thuyết Kaluiza-Klein).  

Tuy còn nhiều vấn đề xung quanh tương tác này vẫn còn cần phải được định lượng, hay tiếp 
tục nghiên cứu, nhưng những gì đã nhận được cũng đủ để khẳng định tính đúng đắn của nó và cho 
phép tiếp tục theo hướng này tiến tới thống nhất tương tác hạt nhân mạnh và yếu mà không cần tới 
không-thời gian 11 chiều của siêu dây, hay hấp dẫn lượng tử vòng... 
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