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1. Sự hình thành “hấp dẫn tích”
Trong [1, 2], tác giả đã đề cập tới khái niệm về sự hình thành tương tác hấp
dẫn từ tương tác điện tàn dư của loại dipol rơi tự do DR (xem Hình 1), tuy nhiên,
khối lượng hấp dẫn của nó là bao nhiêu vẫn chưa tính được. Hơn nữa, liệu các DR
với tần số khác nhau có khác nhau về khối lượng hấp dẫn hay không cũng chưa
được đề cập vì chưa có cơ sở thực nghiệm nào để xác nhận cả.
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Hình 1. Mô hình dipol rơi tự do (DR)
Trong bài “Đính chính” [3], khi xem xét tương tác điện tàn dư để hình thành
tương tác hấp dẫn của photon vốn là loại dipol quay DQ, tác giả mới phát hiện ra
rằng: tần số quay của photon không ảnh hưởng gì tới tương tác hấp dẫn của nó,
cũng tức là không ảnh hưởng tới khối lượng hấp dẫn được hình thành khác với
những gì đã được dự đoán ở [1, 2, 4] trước đó. Chính điều này đã giải thích được vì
sao trong trường hấp dẫn, mọi photon đều xử sự như nhau như bị lệch cùng một
góc khi bay cạnh một nguồn hấp dẫn mạnh (Mặt trời), hay bị hấp thụ năng lượng
như nhau trong quá trình lan truyền trong trường hấp dẫn (“dịch chuyển đỏ”). Cả 2
hiệu ứng này đều đã có kết quả thực nghiệm khẳng định.
Như vậy, xét từ góc độ hình thành tương tác hấp dẫn, cả 2 loại dipol DR và
DQ là hoàn toàn như nhau, mặc dù hình dáng của chúng có thể khác nhau. Điều đó
cũng có nghĩa là chúng có cùng một giá trị khối lượng hấp dẫn. Nhưng rõ ràng đây
là cấu trúc đơn giản nhất có khối lượng hấp dẫn và chắc chắn là nhỏ nhất trong tất
cả các cấu trúc hạt sơ cấp được biết tới trong tự nhiên vốn được cấu tạo nên từ
chính các DR. Nói cách khác, chúng ta đang tiếp cận đến một khái niệm mới của
vật lý học: “lượng tử khối lượng hấp dẫn” (gọi tắt là “hấp dẫn tích”), ký hiệu là MT.
Khối lượng của tât cả các hạt sơ cấp, cho tới các vật thể đều chỉ là bội lần của giá
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trị “lượng tử” này mà thôi. Điều này cũng giống hệt như đã từng xẩy ra đối với điện
tích vậy.
Vậy là chính lượng tử của tương tác điện (điện tích) đã giúp hình thành nên
lượng tử của tương tác hấp dẫn (hấp dẫn tích) và do vậy, sự thống nhất điện-hấp
dẫn đã được hình thành từ bản chất vật lý của hiện tượng một cách khách quan, chứ
không phải thống nhất theo cách chủ quan của con người với một công cụ toán học
nào đó để mô tả một cách gượng ép trên cơ sở các lý thuyết nhân tạo nào đó được
dựng nên cả. Vấn đề chỉ còn là tính toán được giá trị của “hấp dẫn tích” này liên
quan thế nào với giá trị của điện tích đã được biết. Đó cũng chính là nội dung của
bài báo này.
2. Xác định giá trị “lượng tử khối lượng hấp dẫn”
Ta biết rằng giữa khối lượng quán tính mT của một vật (ở đây là dipol rơi tự
do DR) và khối lượng hấp dẫn của nó MT liên quan với nhau bởi công thức [5]:
mT =

MT M
≈ MT ,
MT + M

(1)

ở đây M – là khối lượng hấp dẫn của nguồn tương tác hấp dẫn mà “hấp dẫn tích”
sinh ra trong đó (Trái đất chẳn hạn).
Năng lượng toàn phần của nó được tính theo công thức [2, 6]:
Wph = mTc2 + 2Uh(Rk).

(2)

ở đây, Uh(Rk) – là thế năng của vật tại bán kính tới hạn, nơi diễn ra sự cân bằng
giữa nội năng và ngoại năng của nó trong trường hấp dẫn, tại đó, động năng và thế
năng của vật có thể đạt giá trị cực đại, tương ứng với tốc độ cực đại c. Nhưng như
trong [7], tác giả đã chứng minh được rằng dưới tác động của trường lực thế, biến
thiên động năng luôn bằng biến thiên thế năng, cho nên nếu tính đến điều kiện ban
đầu cả động năng và thế năng bằng 0, do “hấp dẫn tích” chưa được hình thành nên
chưa có tương tác hấp dẫn, ta có:
mT c 2
= U k ( Rk ) .
2

(3)

Do đó, thay (3) vào (2) ta được năng lượng toàn phần của “hấp dẫn tích” trong
trường hấp dẫn bằng:
(4)
Wh = 2mTc2.
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Nhưng ta còn biết “hấp dẫn tích” được hình thành nên từ 2 hạt electron và
positron, mà năng lượng toàn phần của mỗi hạt này trong trường điện cũng bằng:
We = mec2 + 2Uđ(Rk) = 2mec2,

(5)

ở đây me = @qe = 9,109548x10-31 kg – là khối lượng quán tính trong trường điện
của electron (hay positron); qe = 1,602x10-19 C - điện tích của electron [8]; @ =
5,68636x10-12 kg/C – là hằng số điện-hấp dẫn. khi đó, năng lượng toàn phần của
cặp electron và positron bằng:
WD = 2We = 4mec2.

(6)

Khi trở thành “hấp dẫn tích”, năng lượng toàn phần này một phần trữ lại ở
dạng nội năng điện Etr bên trong “hấp dẫn tích” với chiều dài dđip; phần còn lại là
ngoại năng với 2 dạng: điện năng En ở phạm vi dđip /2< R < RT, nếu trong phạm vi
đó có tồn tại điện tích ngoài nào đó, và năng lượng hấp dẫn Eh ở phạm vì > RT. Tuy
nhiên, vì ta chỉ xét “hấp dẫn tích” trong trường hấp dẫn, không có các điện tích ở
vùng bán kính R gần nó, nên En = 0. Vì năng lượng là đại lượng phải được bảo
toàn, nên năng lượng toàn phần của “hấp dẫn tích” sau khi hình thành phải bằng
năng lượng toàn phần của dipol WD:
Wh = WD .

(7)

Thay các biểu thức tương ứng từ (4) và (6) vào (7), ta được:
4mec2 = 2mTc2.

(8)

Từ đây suy ra:
MT = mT = 2me ≈ 2x9,109548x10-31 = 1,8219096x10-30 (kg)

mT = 1,8219096x10-30 kg
3. Kết luận
-

Việc xác định được các hạt DR có cùng khối lượng hấp dẫn như nhau đã

dẫn đến việc chứng minh sự tồn tại “lượng tử khối lượng hấp dẫn” và do đó, khẳng
định các DR chính là “hấp dẫn tích” (có thể gọi là graviton) của tương tác hấp dẫn.
Việc tìm ra giá trị của lượng tử này sẽ giúp ta định hướng cấu trúc của các hạt sơ
cấp vốn được giả định cấu thành từ các DR đó thông qua quan hệ về khối lượng đã
được biết đến đối với chúng, vì khối lượng hấp dẫn vốn có cộng tính. Chẳng hạn,
với proton có khối lượng (hấp dẫn) ≈ 1,6749575x10-27 kg, lớn hơn khối lượng hấp

Created by Vu Huy Toan

3

20/06/2012

LƯỢNG TỬ KHỐI LƯỢNG HẤP DẪN

http://vuhuytoan.wordpress.com

dẫn của “hấp dẫn tích” là ~ 919 lần. Điều đó có nghĩa là proton phải cấu thành từ
919 hạt “hấp dẫn tích” DR và 1 hạt positron có điện tích +1.
- Từ số lượng DR đã biết, có thể tiến tới xây dựng mô hình lý thuyết cho tất
cả các hạt sơ cấp đã biết và chưa được biết tới trong tự nhiên. Cũng có nghĩa là
bước tiếp theo của việc thống nhất tương tác điện với tương tác hạt nhân (mạnh và
yếu) trong đó phải kể đến tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân nguyên tử.
-

Việc phát hiện ra “hấp dẫn tích” cùng “lượng tử khối lượng hấp dẫn” sẽ

tạo tiền đề cho việc xây dựng một chuẩn khối lượng mới, chính xác hơn từ yếu tố tự
nhiên như đối với các đại lượng vật lý khác trong hệ đo lường quốc tế SI. Hiện nay,
kg là đơn vị duy nhất trong 7 đơn vị của hệ SI chưa có được chuẩn tự nhiên như kỳ
vọng của chúng ta nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ
trong thời đại hiện nay.
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