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1. Vật chất tối là gì?
Trong vật lý hiện đại, người ta quan niệm rằng thành phần của vũ trụ bao gồm: 4% vật chất
(trong các sao, hành tinh, thiên thạch, bụi vũ trụ và neutrino), 22% vật chất tối và 74% năng
lượng tối [1] như được mô tả trên Hình 1.

Hình 1. Các thành phần cấu tạo nên vũ trụ theo quan niệm của vật lý hiện đại
Chỉ từ cách phân loại này thôi cũng đã bộc lộ rõ sự lộn xộn trong tư duy của các nhà khoa
học thế kỷ XX do ảnh hưởng nặng nề của phương pháp luận duy tâm siêu hình. Ta hãy thử so
sánh với cách tương tự như thế này nếu ai đó cho rằng ngôi nhà mà họ đang ở được cấu tạo bởi 3
thành phần: bê tông, gỗ và độ cứng như trên Hình 2. Ở đây, “độ cứng” chỉ là một đặc tính của
chất liệu cấu thành nên ngôi nhà giống hệt như “năng lượng” – chỉ là một đặc tính của vật chất
trong trường hợp trên, vậy mà lại đi xếp loại cùng với chính vật liệu cấu thành nên ngôi nhà thì
chẳng phải là lộn xộn, là ngớ ngẩn lắm sao?

22% Bê tông
74% Độ cứng
4% Gỗ

Hình 2. Thành phần cấu tạo một ngôi nhà theo kiểu tư duy siêu hình

Created by Vu Huy Toan

1

1/01/2013

KHÁM PHÁ BẢN CHẤT CỦA “VẬT CHẤT TỐI”
Còn một điều hết sức ngạc nhiên là không hiểu vì sao photon lại không được liệt kê như
một trong các thành phần của vũ trụ, mặc dù chính nó cũng được coi là một lượng tử năng lượng
và hơn thế nữa, còn tràn ngập trong vũ trụ?
Khoan hãy bàn về “năng lượng tối” – là kết quả của sự lầm lẫn của cái được gọi là “thực
nghiệm” và có căn nguyên từ chính quan niệm về Big Bang hình thành nên vũ trụ, ở đây, ta sẽ chỉ
nói về “vật chất tối” – là khái niệm xuất hiện trong thiên văn học vào những năm 30 của thế kỷ
trước mà cho đến nay người ta vẫn đang dốc sức kiếm tìm. Khi quan sát chuyển động của các
ngôi sao trong dải Ngân hà, Jan Oort [2] đã phát hiện ra rằng các ngôi sao ở xa tâm dải Ngân hà
không chuyển động chậm dần như tính toán của cơ học Newton mà lại hầu như không đổi, và
hiện tượng này được quan sát thấy ở hầu hết các thiên hà xoắn ốc khác (xem Hình 3a). Trong khi
đó, đối với các thiên hà cầu hoặc elip, tình hình lại còn “tồi tệ” hơn: tốc độ quay của những ngôi
sao bên ngoài càng ngày càng lớn lên một cách khó hiểu (xem Hình 3b).

B

A

a)
Hình 3. Đường cong biểu diễn tốc độ quay
của các sao trong thiên hà xoắn ốc a) và các
thên hà cầu hoặc elip phụ thuộc vào khoảng
cách: Theo tính toán (A) và theo quan sát thấy (B).

b)

Nếu chỉ xét riêng sự có mặt của các dạng vật chất được biết đến trong các dải ngân hà (các
sao, hành tinh, thiên thạch, bụi vũ trụ, thậm chí cả neutrino) thì cơ học Newton cũng không thể
nào tính ra được tốc độ quay nhanh như thế này và vì vậy, để giải thích bức tranh nhận được đó
người ta giả thiết rằng có một loại “vật chất tối” được phân bố trong các thiên hà, tuy không thể
ghi nhận được bằng thiết bị hay quan sát thấy bằng kính thiên văn (không có tương tác điện từ),
nhưng có tương tác hấp dẫn với các vật thể.
Gần đây, có những thông báo dường như
đã tìm thấy manh mối của vật chất tối này ở
dạng những “sợi liên kết”[3], nhưng về thực
chất chỉ là cách suy diễn theo ý muốn, cũng
như “khát vọng” chủ quan hơn là các bằng
chứng thực nghiệm khoa học (xem Hình 4).

Hình 4. Người ta cho rằng hai cụm thiên
hà Abell 222 và Abell 223 được liên kết bởi
cái gọi là “sợi” vật chất tối.
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Trong bài này, tác giả muốn chứng minh sự tồn tại các chuyển động “kỳ dị” của thiên hà
không phải do một loại vật chất “tối” nào khác gây nên, mà vẫn chỉ là do vật chất thậm chí là rất
“sáng” có sẵn trong vũ trụ đó chính là photon mà đã bị bỏ qua như đã nói ở trên.
2. Photon chính là “vật chất tối” làm thay đổi tốc độ quay của thiên hà
Cho tới nay, vật lý hiện đại vẫn cho rằng photon không có khối lượng nghỉ, còn khối lượng
tương đối tính của nó lại quá nhỏ được tính theo công thức của Einstein:

m ph =

hv
.
c2

(1)

ở đây h ≈ 6,63x10-34Js – là hằng số Planck; c ≈ 3x108m/s – là tốc độ của ánh sáng trong chân
không; v – là tần số của photon. Người ta ước tính có khoảng 500 photon vi sóng trong mỗi cm3 ở
khoảng không gian giữa các thiên hà hay N = 5x108 photon/m3 [4]. Khi đó, mật độ của photon
theo khối lượng chỉ bằng:
Nhv
ρ p 0 = Nm ph = 2 .
(2)
c

ρ p0 =

5 ×10 8 × 6,63 ×10 −34
v ≈ 3,68 ×10 − 42 v
16
9 × 10

Nếu tần số của photon vi sóng trung bình vào khoảng 1010Hz, thì trong mỗi m3 có ~4x10–32kg
photon. Trong khi đó, mật độ vật chất trung bình của vũ trụ là ~10–27kg/m3, tức là lớn hơn hàng
trăm ngàn lần. Có lẽ vì thế mà người ta đã bỏ qua chúng?
Tuy nhiên, như tác giả đã chứng minh ở [5, 6], photon ở mọi tần số có khối lượng hấp dẫn
mph ≈ 2me ≈ 1,82x10-30kg với me ≈ 9,1x10-31kg, có nghĩa là mật độ của photon vi sóng ρp0 ~10–
22
kg, tức là ngược lại, lớn hơn mật độ vật chất hàng trăn ngàn lần. Khi đó, sự ảnh hưởng của
photon vào quá trình quay của các thiên hà là rất lớn. Chỉ có điều vật chất thông thường phân bố
tập trung chủ yếu trong các ngôi sao hay hố đen tại tâm thiên hà, còn photon lại phân bố hầu như
đều khắp không gian nên sự ảnh hưởng sẽ yếu hơn nhiều so với các dạng vật chất ấy. Ta sẽ đánh
giá cụ thể: Giả sử sự phân bổ vật chất trong thiên hà có dạng đơn giản là một hố đen ở tâm có
khối lượng M0, các sao và khí bụi vũ trụ có mật độ ρs = const cho tới bán kính Rs (xem Hình 5).
Z
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Ri

M0

Ri+1

r

Y

X
Hình 5. Một mô hình phân bố vật chất trong thiên hà
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Khi đó khối lượng hấp dẫn của lượng vật chất chứa trong hình cầu bán kính r < Rs sẽ bằng:
4
M s = M 0 + M r = M 0 + πr 3 ρ s .
(3)
3
Tại biên Rs, ta có:
4
M m = M 0 + πRs3 ρ s .
(4)
3
Từ bán kính này trở đi (R > Rs), giả thiết rằng mật độ vật chất giảm theo hàm mũ có dạng:

ρ sx = ρ s e − a ( R − R ) / R
s

(5)

s

ở đây a – là hằng số. Để đơn giản, ta có thể chia thiên hà một cách gần đúng thành những lớp
mỏng hình cầu có bề dầy tương ứng là (Ri+1 – Ri) và giả thiết rằng mật độ vật chất trong phạm vi
mỗi lớp này ρsi+1 ≈ const, do đó ta có thể tính được khối lượng của vật chất chứa trong mỗi lớp
mỏng đó theo cách thông thường mà không cần phải dùng phép tích phân bội ba phức tạp:
4
M si = π ( Ri3+1 − Ri3 ) ρ si+1 .
(6)
3
Và do vậy, tổng khối lượng vật chất trong hình cầu bán kính R > Rs sẽ bằng:
4 

M sR = M 0 + π  Rs3 ρ s + ∑ ( Ri3+1 − Ri3 ) ρ si +1  .
3 
i =1


(7)

Ngoài ra, ta cũng giả thiết rằng mật độ của photon ρps = const trong bán kính Rs, còn ở
ngoài bán kính này cũng giảm theo quy luật hàm mũ theo khoảng cách tới tâm thiên hà từ giá trị
ρps ≈ 2x10–22kg/m3 như đã nói ở trên:

ρ pR = ρ p 0 (1 + Ae −b ( R − R

s

) / Rs

).

(8)

ở đây A = (ρps – ρp0)/ρp0 với ρp0 – là mật độ photon trong không gian giữa các thiên hà; b – là
hằng số. Trong phạm vi thiên hà tập trung chủ yếu các sao và bụi vũ trụ (< Rs), photon có mật độ
cao hơn so với ngoài không gian giữa các thiên hà là do chúng luôn được sinh ra từ các ngôi sao
và giảm dần cường độ theo khoảng cách. Khi đó, tương tự như đối với dạng vật chất vừa xét ở
trên, ta cũng có khối lượng hấp dẫn của photon chứa trong hình cầu bán kính r < Rs ở dạng:
4
(9)
M ps = πr 3 ρ ps ,
3
Và tại bán kính Rs là:
4
M ps = πRs3 ρ ps ,
(10)
3
Ở phạm vi ngoài bán kính Rs, ta cũng làm tương tự như đối với các dạng vật chất khác ở trên và
do vậy, khối lượng của photon trong hình cầu bán kính R sẽ là:
M pR =

4  3

π  Rs ρ ps + ∑ ( Ri3+1 − Ri3 ) ρ psi +1  .
3 
i =1


(11)

Khi đó, có thể tính được tổng lượng vật chất và photon trong hình cầu bán kính R cũng như lực
hướng tâm do tổng khối lượng đó tác động lên một ngôi sao có khối lượng M.
a) Ở khoảng cách r < Rs
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-

Từ (3) và (9), ta có tổng khối lượng Mr∑:
4
M rΣ = M s + M ps = M 0 + πr 3 (ρ s + ρ ps ),
3

-

Lực hướng tâm Fhtr

Fhtr = γ
-

(12)

MM rΣ
r2

(13)

Lực ly tâm Flyr :

MVr2
.
(14)
r
Từ điều kiện cân bằng giữa lực hướng tâm Fhtr (13) và lực ly tâm Flyr (14), ta rút ra được
tốc độ quay Vr của ngôi sao ở bán kính r đó:
Flyr =

-

Vr = γ

M rΣ
γ
4

M 0 + πr 3 ( ρ s + ρ ps ) .
=
r
r 
3


(15)

b) Ở tại biên Rs
-

Từ (4) và (10) ta có tổng khối lượng Ms∑:
4
M sΣ = M s + M p = M 0 + πRs3 (ρ s + ρ ps ) ,
3

-

Lực hướng tâm Fhts:

Fhts = γ
-

MM sΣ
Rs2

(17)

Lực ly tâm Flys :

Flys =
-

(16)

MVs2
.
Rs

(18)

Từ điều kiện cân bằng giữa lực hướng tâm Fhts (17) và lực ly tâm Flys (18), ta rút ra được
tốc độ quay Vs của ngôi sao ở bán kính Rs đó:

VRs = γ

M sΣ
=
Rs

4

M 0 + πRs3 ( ρ s + ρ ps ) .

Rs 
3


γ 

(19)

c) Ở khoảng cách R > Rs
- Từ (7) và (11), tương tự ta có tổng khối lượng MR∑:
4 

M RΣ = M sR + M pR = M 0 + π  Rs3 ( ρ s + ρ ps ) + ∑ ( Ri3+1 − Ri3 )( ρ si +1 + ρ psi+1 ) 
3 
i =1


(20)

và tốc độ quay:

VR = γ

M RΣ
.
R

(21)

Các kết quả tính toán tốc độ quay của thiên hà được thực hiện bằng máy tính đối với các
trường hợp không tính đến khối lượng của photon (VA) và có tính đến khối lượng đó, nhưng với
mức phân bố mật độ vật chất và photon khác nhau ta có VB ứng với trường hợp khi a = 7 ; b =
0,05 và VC ứng với trường hợp khi a = 1,5 ; b = 0,035 trong khi tất cả các thông số khác là như
nhau. Trên Hình 6, biểu diễn sự phụ thuộc các tốc độ đó vào khoảng cách.
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Hình 6. Đồ thị biến thiên tốc độ quay của thiên hà phụ thuộc vào khoảng cách
Từ đây cho thấy những tính toán lý thuyết có tính đến khối lượng hấp dẫn của photon theo
CĐM này hoàn toàn phù hợp với các kết quả quan sát thực tế của thiên văn học: Hình dáng
đường VB ở đây trùng với hình dáng đường B trên Hình 3a, còn hình dáng đường VC ở đây trùng
với hình dáng đường B trên Hình 3b.

3. Kết luận
Vậy là đã rõ cái được gọi là vật chất tối đã lộ diện: Đó chính là biển photon tràn ngập trong
vũ trụ với mật độ 500 photon/m3 hay ~10-22kg/m3 đã khiến các thiên hà quay nhanh hơn một cách
lạ thường với những cách thức khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm phân bố vật chất cũng như
photon trong các thiên hà đó.
Kết quả này một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của CĐM như là một lý thuyết vật lý
thống nhất cho mọi quy mô của vũ trụ: Từ vi mô tới vĩ mô, và ở đây đã giúp loại bỏ 22% cái gọi
là “vật chất tối” đã tồn đọng 80 năm nay trong nhận thức của nhân loại.
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