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1) ðộng năng hấp dẫn của photon
Thực thể vật lý photon có ngoại năng tương ứng với phần không gian bên ngoài bán kính
tác dụng (RT < Rh < ∞), nhưng nội năng của nó ở trong phạm vi < RT lại không phải là năng
lượng hấp dẫn mà chỉ là năng lượng ñiện thuần tuý như ñã biết – ñây là ñặc thù của photon với tư
cách là một “lượng tử hấp dẫn” ñược hình thành từ tương tác ñiện tàn dư vừa nói ở trên khác với
các dạng thực thể vật lý khác (xem Hình 1).
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Hình 1. Mô hình photon trong tương tác hấp dẫn
Sự khác biệt này thể hiện rất rõ trong tương tác: khi các thực thể vật lý khác vốn ñược cấu
tạo nên từ các nguyên tử va chạm nhau, tức là có sự tiếp xúc trực tiếp giữa các “không gian nội
vi” của chúng với nhau (xem Hình 2a), trong các không gian nội vi ấy luôn bao hàm cả năng
lượng hấp dẫn (tượng trưng bởi vùng bên ngoài các elip) lẫn năng lượng ñiện (tượng trưng bởi
vùng bên trong các elíp) .
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a) Va chạm giữa 2 vật thể
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b) Va chạm giữa photon và vật thể

Hình 2. Mô hình va chạm giữa các vật thể
Trong khi ñó, sự “va chạm” của photon lại chỉ xẩy ra ñược với tương tác ñiện, vì trong
“không gian nội vi” < RT của nó không có tương tác hấp dẫn. ðiều này dẫn ñến một hệ quả là:
dường như ñộng năng hấp dẫn của photon không thể hiện ñược trong va chạm với các thực thể
vật lý khác? Nhưng nếu vậy thì ñộng năng hấp dẫn sẽ biến ñi ñâu? Vấn ñề là ở chỗ, ñộng năng
của một vật thể trong một trường lực thế (ở ñây là trường ñiện) là năng lượng của vật thể chuyển
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ñộng trong trường lực thế ñó; nó chỉ có nghĩa khi có thể xẩy ra tương tác. Khi lan truyền trong
trường hấp dẫn, photon vẫn có khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn mT = MT và vẫn có ñặc
tính bảo toàn hướng chuyển ñộng và chỉ bị lệch hướng khi chịu tác ñộng của nguồn hấp dẫn
mạnh. Nhưng khi xuất hiện ñiều kiện “va chạm” (xem Hình 2b – phần mầu xanh dương là vùng
bán kính tác dụng ñiện của photon), tức là các “không gian nội vi” tiếp xúc ñược với nhau, thì với
photon lại chỉ có tương tác ñiện với vật mà nó va chạm mà không “dính dáng” gì ñến tương tác
hấp dẫn (xem Hình 2a), không giống như ñối với các vật thể có khối lượng hấp dẫn khác. Tuy
nhiên, có thắc mắc cho rằng nếu không gian nội vi của photon không có tương tác hấp dẫn, thì
trong trường hấp dẫn, nó phải không có “nội năng hấp dẫn”, tức là nội năng của nó trong trường
hấp dẫn phải bằng 0 mới ñúng chứ? Tuy nhiên, như chúng ta ñã biết ở [1], ñối với bất kể một
thực thể vật lý nào, không thể nào có ngoại năng mà lại không có nội năng và hơn thế nữa, ngoại
năng không thể nào lại có thể lớn hơn nội năng ñược, vì vậy, khái niệm nội năng bằng 0 là vô
nghĩa. Hơn nữa, cái ñược gọi là “ngoại năng hấp dẫn” của photon chỉ là một phần năng lượng
“tàn dư” của chính năng lượng ñiện ñã tạo nên “nội năng” ñó mà thôi; nếu nội năng ấy mà bằng 0
thì còn làm sao hình thành ñược photon nữa? Ở ñây chỉ có vấn ñề với cách gọi thôi: tuy ñược gọi
là “nội năng hấp dẫn”, nhưng chỉ là xuất phát từ cặp phạm trù ñối nghịch nhau “nội-ngoại” mà
thôi; vì ngoại năng ñã gọi là “hấp dẫn” rồi, nên phần ñối nghịch kia (nội năng) cũng mới gọi là
“hấp dẫn”, trong khi bản thân nó chỉ là năng lượng ñiện thuần tuý. Nói tóm lại, cả nội năng và
ngoại năng của photon (trong tương tác hấp dẫn) ñều là từ cùng một nguồn sinh ra – năng lượng
ñiện của cặp electron-positron, cách gọi thế nào chỉ là quy ước, không quan trọng.
Tuy nhiên, việc photon giảm tốc ñộ khi ñi từ chân không vào trường ñiện (của môi trường)
khiến tốc ñộ chuyển ñộng của nó giảm xuống, mà theo lô gíc, ñộng năng hấp dẫn của nó cũng
phụ thuộc vào tốc ñộ chuyển ñộng nên cũng phải giảm theo: một phần ñộng năng hấp dẫn lúc này
tự ñộng chuyển hoá vào nội năng của photon (trong bán kính RT) tương ứng với sự giảm tốc ñộ
của photon từ c xuống ñến u mà ta sẽ xem xét cụ thể ở chuyên ñề “Photon với tương tác ñiện”.
2) Năng lượng toàn phần của photon
Trong trường hấp dẫn, photon có không gian nội vi (< RT) tương ứng với “nội năng hấp
dẫn” Wnh, và không gian ngoại vi (>RT) tương ứng với năng lượng ñiện tàn dư – là ngoại năng
hấp dẫn Wngh gồm ñộng năng hấp dẫn Kh và thế năng hấp dẫn Uh(Rh):

mT c 2
= const,
2
MM T
U h ( Rh ) = γ
.
Rh
Kh =

Wngh = Kh + Uh(Rh).

(1)
(2)
(3)

ở ñây mT = MT – tương ứng là khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn của photon. Năng
lượng toàn phần của photon trong trường hấp dẫn thuần tuý có thể viết dưới dạng tổng của “nội
năng hấp dẫn” Wnh và “ngoại năng hấp dẫn” Wngh:
Wph = Wnh + Wngh = Wnh +Kh + Uh(Rh).
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Có thể thấy ngoại năng của photon thay ñổi chỉ do thế năng trong trường hấp dẫn, vì ñộng
năng của nó luôn là hằng số.

3) Tương tác của photon với nguồn hấp dẫn
Khi photon bay gần nguồn hấp dẫn mạnh có khối lượng hấp dẫn M, nó sẽ bị lệch hướng
chuyển ñộng như ñược chỉ ra trên Hình 3 – các photon không xẩy ra va chạm với vật thể có khối
lượng M. Cũng giống như ñối với các vật thể khác, ta có thể giả thiết rằng quỹ ñạo trong cùng
ứng với bán kính R0 khi lực hướng tâm của vật thể ấy tác ñộng lên photon cân bằng với lực ly
tâm của nó:

γ

MM T mT c 2
=
,
R02
R0

(5)

ở ñây γ ≈ 6,67x10-11 Nm2/kg2.

Photon

M

RT

R

R0

Hình 3. Sự lệch hướng của photon gần nguồn hấp dẫn mạnh
Sau khi giản ước cả 2 vế của (5) ta ñược:
M
γ
= c2 ,
R0

M c2
= .
R0 γ

hay:

(6)

(7)

ðiều gì sẽ xẩy ra với photon khi chúng va chạm trực tiếp với vật thể M, dù là theo hướng
thẳng vào tâm như photon A, hay dưới một góc bất kỳ như photon B như ñược chỉ ra trên Hình 4?
Nếu giả thiết bán kính tại ñiểm va chạm có thể nhỏ tới mức sao cho nó không thể phản xạ trở lại
ñược nữa, tức là thế năng hấp dẫnUh(Rk) cân bằng ñược với ñộng năng Kh của photon A:

γ

MM T mT c 2
=
.
Rk
2

(8)

Từ ñây có thể rút ra ñược:
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M c2
=
= const.
Rk 2γ

(9)

Tỷ lệ này là một hằng số với mọi vật thể và bằng: 9x1016/2x6,67x10-11 ≈ 6,75x1026
(kg2/N.s2). So sánh (9) với (7) ta thấy Rk = 2R0, tức là bán kính tới hạn lớn gấp 2 lần bán kính ñể
có thể hình thành ñược quỹ ñạo tròn của photon vừa xét ở trên. ðiều này có nghĩa là nếu không
xẩy ra va chạm tại Rk, photon có thể sẽ chuyển ñộng tiếp vào cho ñến R0? Ta sẽ làm rõ việc này.
Photon B
Rk

Photon A

M
RT

Hình 4. Photon va chạm với nguồn hấp dẫn mạnh

Từ [2] ta cũng ñã biết rằng ñộng năng và thế năng của một vật thể rơi tự do trong trường
hấp dẫn luôn luôn bằng nhau và biểu thức (8) chỉ là một trường hợp ñặc biệt khi vật rơi ñạt tới
trạng thái cân bằng giữa nội năng và ngoại năng của nó (khi ñó, bán kính Rk ñược gọi là bán kính
tới hạn):
Wnd = Wngh = Kh + Uh(Rk).

(10)

Gọi là “tới hạn” bởi vì nếu có thể tồn tại bán kính nhỏ hơn nữa, thì việc photon tiến sâu hơn
vào tâm trường hấp dẫn sẽ khiến ngoại năng của nó tăng vượt lên trên nội năng, và kết quả là
photon sẽ bị trường hấp dẫn mạnh của vật thể khối lượng M “bóp nát” – photon sẽ bị phân rã
thành electron và positron.
ðiều này cũng vẫn ñúng với photon A, vì ñối với trường hấp dẫn của vật thể có khối lượng
M này, nó vẫn có thể ñược coi là “rơi tự do” vì hai lẽ: thứ nhất, như trên ñã nói rồi, dù là ñược
hình thành ở ñâu thì trạng thái ban ñầu của photon cũng là cả ñộng năng và thế năng trong trường
hấp dẫn ñều bằng không cả, và thứ hai, ñộng năng của nó như ñã biết luôn luôn tương ứng với tốc
ñộ tới hạn c, nên ngay tại bán kính “tới hạn” Rk vẫn tương ứng với c là lẽ ñương nhiên. Khi ñó,
năng lượng toàn phần của photon có thể ñược viết lại dưới dạng:
Wphh = 2(Kh + Uh(Rk) = 4 K h = 2mT c 2 .

(11)

Từ ñây có thể tính ñược nội năng của photon trong trường hấp dẫn bằng:
Wnd = 2mT c 2 −

mT c 2
MM T 3
M
−γ
= mT (c 2 − γ
).
2
Rh
2
Rh

(12)

Có thể nhận thấy:

γ
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chính là bình phương tốc ñộ vũ trụ cấp I (chuyển ñộng theo quỹ ñạo tròn) ñối với các vật thể
thông thường trong trường hấp dẫn có cường ñộ là G. Vì vậy, có thể viết gọn (12) lại dưới dạng:

3
Wnd = mT (c 2 − VI2 ) .
2

(14)

Từ biểu thức (14) cho thấy từ ñiều kiện cân bằng giữa nội năng và ngoại năng của photon:
1
Wnh = Wgnh = W phh = mT c 2 ,
(15)
2
Ta có thể viết:
3
mT (c 2 − VI2 ) = mT c 2
(16)
2
Từ ñây rút ra ñược tốc ñộ vũ trụ cấp I tối ña ñối với photon chỉ có thể là:
1
(17)
VI =
c < c.
3
ðiều ñó có nghĩa là photon không thể chuyển ñộng ñược theo quỹ ñạo tròn như ñã giả thiết ở
trên, vì trước khi vào ñược ñến quỹ ñạo ứng với bán kính R0, nó ñã bị phân rã hoàn toàn thành
các hạt không có tương tác hấp dẫn nữa rồi.
Từ một thực tế là ñối với các thiên thể thông thường, tốc ñộ vũ trụ cấp I này rất nhỏ so với
tốc ñộ ánh sáng: VI << c, nên (14) có thể viết gần ñúng:
3
Wnd ≈ mT c 2 .
(18)
2
Có nghĩa là photon luôn có dự trữ về nội năng ñể ñảm bảo bền vững trước các tác ñộng từ bên
ngoài so với giá trị tới hạn là ½ năng lượng toàn phần theo công thức (11), cụ thể là bằng:

Wnd
3mT c 2
≤
= 1,5 .
W phh / 2 2mT c 2

(19)

ðó cũng là lý do vì sao photon là một hạt sơ cấp bền vững, không thể bị phân rã trong các
va chạm thông thường như các hạt sơ cấp khác. Như trên chúng ta vừa thấy chỉ khi rơi vào vật
thể có bán kính ñạt tới giá trị tới hạn Rk, thực chất phải là các hố ñen trong vũ trụ, photon mới bị
phân rã. Trở lại với biểu thức (9), có thể thấy ñây cũng chính là ñiều kiện ñể hình thành nên hố
ñen như ñã biết [3] và từ ñây có thể rút ra ñược bán kính tới hạn ñể một ngôi sao khối lượng M có
thể trở thành hố ñen:
2γM
Rk = 2 .
(20)
c
ðối với photon B, mặc dù không rơi thẳng ñứng như photon A mà xiên ñi một góc < 90o
(xem Hình 4), nhưng vì ngay tại ñiểm rơi, ngoại năng ñã bằng nội năng rồi, nên khi xẩy ra va
chạm, dù là dưới góc ñộ nào, nó cũng sẽ bị phân rã ngay lập tức thì làm sao còn phản xạ trở lại
ñược? Tóm lại, khi ñạt tới bán kính tới hạn Rk thì không có photon nào phản xạ trở lại ñược nữa.
Còn vấn ñề cuối cùng là các thành phần năng lượng của photon thay ñổi thế nào khi nó
chuyển ñộng trong trường hấp dẫn? Từ phương trình năng lượng toàn phần của photon trong
trường hấp dẫn (11) ta thấy rằng vì ñộng năng của nó theo (1) luôn luôn không thay ñổi, nên
ngoại năng hấp dẫn chỉ có thể thay ñổi do thế năng hấp dẫn của photon mà thôi. Mặt khác, như
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trên ta vừa phân tích, ñối với photon không thể tồn tại ñược chuyển ñộng theo quỹ ñạo “tròn”
(theo quán tính) như những vật thể thông thường khác, nên chuyển ñộng của nó chỉ có thể là một
dạng duy nhất: chuyển ñộng phi quán tính, tức là với trạng thái năng lượng thay ñổi, ở ñây là sự
chuyển hoá từ nội năng sang thế năng, và ngược lại, từ thế năng về nội năng của photon, tuỳ theo
từng trường hợp cụ thể. Nghĩa là khi photon ñi gần vào trường hấp dẫn với thế năng lớn lên, nội
năng của nó phải giảm ñi, và ngược lại, khi photon ñi ra xa trường hấp dẫn với thế năng nhỏ ñi,
nội năng của nó phải tăng lên. Sự thay ñổi thế năng của photon tương ứng với sự thay ñổi khoảng
cách tới tâm trường hấp dẫn Rh1 và Rh2:
Rh2 = Rh1 + ∆Rh .

 1
1 
 .
∆U h = U h ( R2 ) − U h ( Rh1 ) = γMM T 
−
 Rh 2 Rh1 

(21)
(22)

Từ các biểu thức (21) và (22), có thể rút ra ñược sự thay ñổi thế năng tuyệt ñối ∆Uh và
tương ñối δUh của photon:
∆Rh
∆U h = −γMM T
,
(23)
Rh1 Rh 2

δU h =

∆U h
− ∆Rh
=
≈ −δRh .
U h ( Rh1 )
Rh 2

(24)

Mặt khác, cũng chính vì photon không thể chuyển ñộng theo quán tính (quỹ ñạo tròn)
ñược, nên trong quá trình chuyển ñộng trong trường hấp dẫn, năng lượng toàn phần của nó không
thể bảo toàn mà sẽ phải tiêu hao dần ñi. ðây chính là nguyên nhân dẫn ñến hiện tượng “dịch
chuyển ñỏ” ñược quan sát thấy trong thiên văn mà bị nhầm tưởng là do hiệu ứng Dopler ñể rồi
cho rằng “vũ trụ dãn nở”.
Vì nội năng của photon là năng lượng ñiện thuần tuý như ñã biết, nên ñể hiểu rõ hơn cơ chế
thay ñổi nội năng của photon, ta sẽ xem xét cụ thể chuyên ñề tiếp theo: “Năng lượng của photon
trong tương tác ñiện”.
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