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Trong các tài liệu [1 – 3], chủ yếu tác giả chỉ ñề cập tới khả năng hình thành cấu trúc của
photon nhằm giải quyết tính “thần bí” (lưỡng tính sóng-hạt, bản chất phi vật chất…) của nó,
nhưng chưa ñề cập chi tiết tới bố cục năng lượng cũng như quá trình chuyển hoá năng lượng của
photon như một hạt tham gia vào cả tương tác hấp dẫn lẫn tương tác ñiện, hay còn gọi là tương
tác hỗn hợp ñiện-hấp dẫn. ðây là dạng tương tác vẫn chưa ñược nghiên cứu và trong [2], tác giả
cũng chỉ mới nêu lên vấn ñề như một trong các tồn ñọng của cuốn sách. Việc xem xét tương tác
hỗn hợp này theo cách truyền thống như ñã ñề cập ở ñó sẽ vấp phải những khó khăn chưa thể giải
quyết ñược.
Trong bài này, tác giả muốn tiếp cận tới vấn ñề năng lượng toàn phần của photon theo một
cách khác dựa vào tính chất ñặc thù của photon là có thể thoát hoàn toàn khỏi tương tác ñiện mà
chỉ tham gia vào một mình tương tác hấp dẫn. Khi ñó, năng lượng toàn phần của photon vẫn phải
ñược bảo toàn so với lúc nó ñang ở trong trường hỗn hợp ñiện-hấp dẫn vì tương tác hấp dẫn xét
cho cùng cũng chỉ là “tương tác ñiện tàn dư” của nó ñược gọi bằng một cái tên mới – là tương tác
hấp dẫn. Nói cách khác, vấn ñề là ở chỗ photon ñược hình thành nên từ hai hạt electron và
positron có năng lượng toàn phần của từng hạt riêng rẽ vốn là ñại lượng bảo toàn, vì bán kính tác
ñộng của chúng ñều tới ∞ – dù ở ñâu hay vào thời ñiểm nào, cả vũ trụ vẫn luôn “nằm gọn trong
lòng” nó, bởi vậy chỉ có sự chuyển hoá qua lại giữa các thành phần năng lượng toàn phần của các
hạt ñó trong photon, tương ứng khi nó ñi từ trường hỗn hợp ñiện-hấp dẫn ra trường hấp dẫn thuần
tuý, còn gọi là chân không, và ngược lại, từ trường hấp dẫn thuần tuý, vào trường ñiện của môi
trường ñược cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử của các chất. Khi kết hợp lại với nhau, nhờ có sự
bổ sung thêm năng lượng từ bên ngoài hai hạt ñó ñể hình thành nên dipol DQ, năng lượng toàn
phần của DQ bao gồm cả phần năng lượng ñược bổ sung thêm này sẽ là năng lượng toàn phần
của photon trong tương lai; nó cũng sẽ vẫn là ñại lượng ñược bảo toàn, vì tuy không tương tác
với các ñiện tích ở ngoài bán kính tác dụng RT, nhưng vẫn còn tương tác hấp dẫn với tất cả các
thực thể vật lý khác, mà trong số ñó có cả những thực thể vật lý ñã từng cấp thêm năng lượng cho
hai hạt electron và positron ñể dipol DQ ñó ñược hình thành. Như vậy, trên cơ sở ñó sẽ có thể
tính toán ñược các thành phần năng lượng trong từng trường hợp, từng tương tác cụ thể.
Trong [2] chúng ta mới ñược biết tới năng lượng toàn phần của electron trong trường ñiện
của ñiện tích Q, có dạng:

We− = me c 2 + 2U d ( Rk ) ,
với:

U d ( Rk ) = k c

Qqe
,
Rk

(1)
(2)

trong ñó me ≈ 1,6x10-19 kg – là khối lượng quán tính của electron; qe ≈ 1,6x10-19 C – là ñiện tích
của electron; kc ≈ 9x10-9 Nm2/C2; Rk – là khoảng cách tới hạn mà tại ñó, nội năng của electron
cân bằng với ngoại năng của nó, khi ñó có thể viết:
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U d ( Rk ) =

me c 2
2

.

(3)

Thay (3) vào (1) ta ñược:

We− = 2me c 2 .

(4)

Tương tự như vậy, ta cũng có năng lượng toàn phần của positron We+ = We-. Như vậy, năng
lượng toàn phần của 2 hạt electron và positron trong trường ñiện khi chưa kết hợp với nhau chỉ là
năng lượng ñiện thuần tuý và bằng tổng năng lượng toàn phần của chúng:
We+e − = We − + We + = 2We − = 4me c 2 .

(5)

Sau khi kết hợp lại thành dipol DQ nhờ có sự bổ sung năng lượng từ bên ngoài hệ hai hạt
này, năng lượng toàn phần của chúng chỉ có thể lớn hơn giá trị ñược tính theo (5) và hơn thế nữa,
dipol này còn tham gia vào tương tác hấp dẫn nữa. ðể có thể hình dung ñầy ñủ tính phức tạp này,
ta hãy bắt ñầu từ việc phân tích bố cục năng lượng của photon trong tương tác hỗn hợp ñiện-hấp
dẫn, nghĩa là cùng một lúc photon tham gia vào cả hai loại tương tác: tương tác ñiện với các ñiện
tích trong phạm vi bán kính tác dụng RT khi va chạm, hay ñi xuyên qua các vật thể khác và tương
tác hấp dẫn vốn luôn luôn thường trực mọi nơi, mọi lúc trong vũ trụ vô cùng, vô tận.
Trước hết, ta quay về với cấu trúc của photon như ñược biểu diễn trên Hình 1. Photon cũng
là một thực thể vật lý nên nó phải có không gian nội vi và không gian ngoại vi [3]. Tuy nhiên,
việc phân biệt “nội vi” hay “ngoại vi” còn phải căn cứ vào dạng tương tác. Photon tham gia vào
cả 2 tương tác: tương tác ñiện ở cự ly gần ở trong khoảng Rñip < Rñ < RT và tương tác hấp dẫn ở
cự ly xa > RT. Chính vì vậy, photon sẽ có cấu trúc khác nhau tuỳ thuộc vào tương tác mà nó tham
gia.
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b) Cấu trúc của photon trong trường
ñiện của ñiện tích Q

a) Cấu trúc của photon trong trường hấp
dẫn của khối lượng M

Hình 1. Cấu trúc của photon phụ thuộc vào dạng trường lực thế
- Nếu không có ñiện tích nào trong phạm vi < RT, thì photon chỉ tham gia vào tương tác hấp
dẫn. Trên Hình 1a biểu diễn cấu trúc của photon trong trường hấp dẫn của khối lượng M với
không gian nội vi trong bán kính RT của photon, trong khi không gian ngoại vi của nó mở rộng ra
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cho ñến vô cùng. Khi ñó, khái niệm “tương tác hấp dẫn” rõ ràng chỉ có nghĩa từ phạm vi RT trở ra
mà thôi; bên trong phạm vi ñó chỉ là tương tác ñiện thuần tuý giữa electron và positron. Chính vì
vậy, trong trường hợp này, photon chỉ ñược biểu diễn ñơn giản là hình cầu có cùng mầu xám với
khối lượng hấp dẫn (M) và có khối lượng ñúng bằng một lượng tử khối lượng MT.
- Trong trường ñiện của ñiện tích Q, cấu trúc của photon có dạng như ñược chỉ ra trên Hình
1b: nó có không gian nội vi là vùng bên trong bán kính Rñip (chứ không phải RT như với tương tác
hấp dẫn) ñược ñánh dấu mầu hồng, giống như mầu của ñiện tích Q, trong ñó có dipol e+-e-; còn
vùng ñánh dấu mầu xanh có bán kính RT (trên hình vẽ ñã phóng to lên 5 lần cho dễ nhìn) là không
gian ngoại vi của nó trong tương tác này. Tuy nhiên, vì trường hấp dẫn luôn choán ñầy vũ trụ,
nên dù có muốn nghiên cứu photon chỉ trong tương tác ñiện một cách ñộc lập cũng không ñược.
- Trong tương tác hỗn hợp ñiện-hấp dẫn. tuy cường ñộ trường hấp dẫn thông thường quá
nhỏ bé so với cường ñộ trường ñiện (chỉ bằng cỡ 10-40 lần), nên thế năng hấp dẫn của photon rất
nhỏ, nhưng ñộng năng hấp dẫn của nó lại không hề bé, do photon luôn chuyển ñộng với tốc ñộ tới
hạn c. Hơn nữa, không gian nội vi của photon trong tương tác hấp dẫn lại “chứa ñựng” toàn bộ
không gian (cả nội vi lẫn ngoại vi) của photon trong tương tác ñiện, nên tương tác này có những
tính chất ñặc thù chưa từng ñược biết ñến trong vật lý cổ ñiển cũng như hiện ñại.
Như vậy, tương ứng với các “không gian nội vi” và “không gian ngoại vi” của photon, ta
cũng sẽ có các khái niệm “nội năng” và “ngoại năng” của nó, tuỳ thuộc vào loại tương tác mà nó
tham gia [2]. Trên sơ ñồ ở Hình 2 thể hiện bố cục phân bổ năng lượng của photon trong tương tác
hỗn hợp ñiện-hấp dẫn – một cách mô tả sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau và cũng là sự thống nhất
giữa tương tác ñiện và tương tác hấp dẫn.
Nội năng hấp dẫn

Ngoại năng hấp dẫn

a) Năng lượng photon trong tương tác hấp dẫn thuần tuý
Nội năng hấp dẫn
Ngoại năng
ñiện-hấp dẫn
½∆Kh
Ngoại năng ñiện

½∆Kh
Nội năng ñiện-hấp dẫn
Nội năng ñiện

Ngoại năng hấp dẫn

b) Năng lượng photon trong tương tác hỗn hợp ñiện-hấp dẫn
Hình 2. Bố cục năng lượng của photon
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Ở ñây, ngoại năng hấp dẫn của photon ñược thể hiện bởi phần diện tích mầu xanh dương;
nội năng hấp dẫn là toàn bộ phần bên trong hình oval bao bởi ñường mầu ñỏ; nội năng ñiện-hấp
dẫn Wndh là phần hình tròn mầu vàng bao bởi ñường nét ñứt; ngoại năng ñiện-hấp dẫn Wngdh là
toàn bộ phần diện tích có cùng mầu vàng kẹp giữa ñường mầu ñỏ và ñường nét ñứt. Phần ñộng
năng ∆Kh của ngoại năng hấp dẫn chuyển vào nội năng hấp dẫn ñược thể hiện dưới dạng hai hình
elip cùng mầu xanh dương: ½∆Kh gộp với nội năng ñiện Wnd ñể hình thành nội năng ñiện-hấp dẫn
Wndh, còn ½∆Kh gộp với ngoại năng ñiện Wngd ñể hình thành ngoại năng ñiện-hấp dẫn Wngdh (trên
hình vẽ ñã cố ý ñể các hình elíp này liên thông với nhau). Diện tích hình elíp lớn nhất thể hiện
năng lượng toàn phần của photon – nó là ñại lượng ñược bảo toàn khi photon chuyển từ trường
hấp dẫn vào trường ñiện, hay ngược lại – mọi sự chuyển hoá năng lượng chỉ xẩy ra trong phạm vi
các thành phần bên trong hình elíp ñó. Trong quá trình chuyển hoá này, ñúng ra phải tính ñến cả
sự chuyển hoá thế năng hấp dẫn Uh nữa, nhưng trong ñiều kiện bình thường ở Trái ñất hay các
ngôi sao, bao gồm cả sao neutron, thế năng này rất nhỏ, nên sự chuyển hoá thế năng có thể bỏ
qua ñược so với các thành phần năng lượng khác.
Trên Hình 3, ñưa ra ở dạng sơ ñồ ñể diễn giải phân bổ năng lượng của photon trong tương
tác hỗn hợp ñiện-hấp dẫn khi tốc ñộ của photon giảm từ c xuống ñến u.
Năng lượng của photon

Ngoại năng hấp dẫn Wngh

Nội năng hấp dẫn Wnh

Nội năng ñiện-hấp dẫn
Wndh
Nội năng ñiện
Wnd

Ngoại năng ñiện-hấp dẫn
Wngdh

∆K h ∆K h
2
2
½∆K ½∆K

Ngoại năng ñiện
Wngd

ðộng năng Thế năng
ñiện Kd
ñiện Ud

ðộng năng
hấp dẫn
m ph u 2
Kh =
2

∆K h =

Thế năng
hấp dẫn Uh

m ph (c 2 − u 2 )
4

Hình 3. Sơ ñồ phân bổ năng lượng của photon trong tương tác hỗn hợp ñiện-hấp dẫn
Từ ñây có thể hình dung quá trình chuyển hoá ngược lại, khi photon bay từ môi trường ra
chân không: các thành phần năng lượng sẽ chuyển hoá ngược trở lại ñể nhận ñược sơ ñồ phân bổ
năng lượng như trên Hình 2a, hay phần bên trong hình chữ nhật nét ñứt trên Hình 3. Cụ thể là:
- Ngoại năng ñiện Wngd không còn nữa, mà chuyển ½Wngd vào gộp với nội năng ñiện Wnd
(có thể gọi là “chuyển hoá” thành nội năng “hấp dẫn” Wnh mặc dù thực chất vẫn là ñiện năng)
khiến cho ñộng năng quay cũng như thế năng của electron và positron tăng lên tương ứng;
- Hai thành phần ñộng năng hấp dẫn ½∆Kh và ngoại năng ñiện ½ Wngd chuyển hoá trở lại
gộp với ñộng năng hấp dẫn khiến photon lại bay với tốc ñộ c như cũ.
Chính ñiều này ñã gợi ý cho ta về quá trình chuyển hoá năng lượng khi dipol DQ có tốc ñộ
chuyển ñộng u = 0 trở thành photon có tốc ñộ bằng c. Cụ thể là: ñộng năng của photon Khc ñược
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tạo ra từ hai phần bằng nhau: một nửa từ ngoại năng ñiện-hấp dẫn Wngdh của dipol, còn một nửa
nữa từ nội năng ñiện-hấp dẫn Wndh của nó. Sự chuyển hoá này không làm thay ñổi nội năng ñiện
Wnd của dipol như ñã thấy trên Hình 3. Song, chính phần còn lại của ngoại năng ñiện-hấp dẫn của
dipol, cũng tức là ngoại năng ñiện của nó:
2

Wngdh −

m ph c
∆K h
= Wngdh −
= Wngd
2
8

(6)

sẽ chuyển vào thành nội năng hấp dẫn của photon Wnh, khiến cho cả ñộng năng quay Kec lẫn thế
năng Uec(Rc) của electron và positron trong photon tăng lên tương ứng. Kết quả là ta có tần số
quay vc cũng như bán kính Rc của photon sẽ ñược xác ñịnh từ ñiều kiện cân bằng năng lượng mới,
nếu cho rằng trước ñó tần số quay cũng như bán kính của photon chỉ là vo < vc và Ro > Rc.
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