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1. Đặt vấn đề
Trong lý thuyết về photon hình thành từ dipole DQ được tác giả trình bày từ
trước đến nay đều xem xét chỉ từ hệ quy chiếu (HQC) khối tâm của DQ trong đó,
electron và positron đều ở khoảng cách cố định so với nhau nên chúng chỉ chịu
một lực tác động duy nhất là lực tĩnh điện Coulomb [1-5]. Tuy nhiên, sau khi
dipole đã trung hòa về điện, nó trở thành một hạt có tương tác hấp dẫn, bay với
tốc độ ánh sáng như trên Hình 1 và do đó, cần phải được xem xét nó trong HQC
gắn với phòng thí nghiệm (Trái đất).
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Dòng điện do e- và e+ tạo ra?
Hình 1. Mô phỏng chuyển động của photon

Khi đó, vấn đề đặt ra là liệu chuyển động của electron và positron có tạo nên
các dòng điện tương ứng như trên Hình 1a theo cách hiểu thông thường về dòng
điện là dòng các điện tích chuyển động hay không? Và nếu có thì lực Ampere sẽ
được tính đến như thế nào? Đó chính là những gì cần được xem xét trong bài báo
này.
2. Lực Ampere tác động thế nào trong photon?
Trong điện động lực học, chúng ta được biết [6], khái niệm “dòng điện”
được hiểu là dòng các điện tích chuyển động dưới tác động của điện trường ngoài:
i=

nqe
t

(1)

ở đây, n – là số các điện tích cơ bản qe chuyển động qua một tiết diện trong một
đơn vị thời gian t. Có thể biểu diễn t qua tốc độ chuyển động v của điện tích với
quãng đường l:
t=
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Thay (2) vào (1), ta có:

nqe v
l

i=

(3)

Cách biểu diễn dòng điện như thế này không thể cho ta biết động lực chuyển
động của các điện tích, tức là nguồn năng lượng thực sự mà nó có, đi kèm với
khái niệm “dòng điện” như trong biểu thức định luật Ohm:
i=

u
r

(4)

ở đây, u – là điện áp đặt lên đoạn dây dẫn với chiều dài l; r – là điện trở của đoạn
dây dẫn đó. Khi đó, công suất của dòng điện này có thể tính được bằng tích ui.
Tức là nếu áp dụng (1) cho trường hợp photon đang xét, ta sẽ có i ≠ 0 và sẽ mâu
thuẫn ngay với (4) vì u = 0 thì i = 0.
Nói cách khác, để có thể áp dụng được công thức (1), ta cần phải hiểu tốc độ
cũng như quãng đường chuyển động thật sự của điện tích chỉ liên quan đến HQC
khối tâm gắn với tâm quán tính của dipole thôi, còn toàn bộ quãng đường cũng
như tốc độ chuyển động của electron và positron gắn với HQC phòng thí nghiệm
chỉ liên quan tới trường hấp dẫn, chứ không phải với trường điện. Khi đó, khái
niệm “dòng điện” thực sự có nghĩa do electron và positron này tạo ra (ký hiệu
tương ứng là i- và i+) chỉ quy định bởi tốc độ quỹ đạo vj và chu vi vòng tròn quỹ
đạo lj = 2πRj (với chỉ số dưới “j” là chỉ số quỹ đạo của photon):
i+ = i− =

qev j
lj

=

qev j

(5)

2πR j

Các dòng điện này tuy bằng nhau về giá trị theo (5) nhưng lại ngược nhau về
hướng, vì theo quy ước, chiều của dòng điện là chiều của điện tích dương “+”.
Chính vì vậy, nếu nhìn theo dạng quỹ đạo trên Hình 1 sẽ thấy các “thòng lọng”
nối tiếp nhau được hình thành bởi hai nửa do hai điện tích vẽ nên, ta sẽ thấy trong
mỗi thòng lọng là một dòng điện i khép kín, thật ra là các dòng điện i- và i+ được
xác định theo (5) tạo nên theo hai đường độc lập.
Tuy nhiên, như trên ta đã nói, các quỹ đạo trên Hình 1 được hình thành trong
trường hấp dẫn, không trực tiếp liên quan tới các dòng điện thực i- và i+ sinh ra
bởi hai điện tích có khoảng cách cố định bằng 2Rj trong suốt thời gian chuyển
động của photon. Như thế có khác gì ta đang xem xét hai dòng điện chạy song
song với nhau, nhưng ngược chiều nhau như được thể hiện trên Hình 2 đâu? Như
vậy, theo định luật Ampere cho hai dây dẫn song song đặt cách nhau một khoảng
bằng 2Rj, ta có thể viết:
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Hình 2. Mô phỏng các dòng điện gây ra bởi e- và e+ trong photon
Ở đây, vì hai dòng điện ngược chiều đẩy nhau nên lực mang dấu “+”. Thay
(5) vào (6) rồi biến đổi đi, ta được:
FAj = µ0

qe2
v2
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(7)

Lưu ý c = 1 ε 0 µ0 nên ta rút ra được µ0 = 1 ε 0c 2 rồi thay vào (7), ta được:
2
qe2 v j kC qe2 2
=
βj
FAj =
4πε 0 2πR 2j c 2 4 R 2j

1

FAj =

kC qe2 2
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4 R 2j

(8)

ở đây, ta ký hiệu kC = 1 4πε 0 ; β j = 2 π v j c < 1 . Khi đó, tổng hợp lại với lực điện
tĩnh Coulomb hút nhau, ta được lực Lorenz FLi viết dưới dạng:
qe2
qe2
FLj = − 2 (kC − k Aj ) = −k Lj 2
Rj
Rj

ở đây:

k Lj = k C − k Aj = kC (1 − β j2 )

(9)
(10)

Không khó khăn gì để có thể nhận ra rằng, hằng số điện kLj của lực Lorenz
bây giờ nhỏ hơn hằng số điện tĩnh kC của lực Coulomb. Nói cách khác, trong tất
cả các tính toán trước đây đối với photon, ta chỉ cần thay kC bằng kLj. Tuy nhiên,
do kC không phụ thuộc vào tần số của photon, trong khi kLj lại phụ thuộc vào chỉ
số quỹ đạo j nên sẽ phải phụ thuộc vào tần số của nó và điều này sẽ gây nên sự
phức tạp cho khâu tính toán. Nhưng nếu tính đến một thực tế là đối với tần số của
dải ánh sáng khả kiến trở xuống, tương ứng với chỉ số quỹ đạo j > 225, tốc độ vj <
670 km/s [4], tức là βj < 0,0018, sự sai lệch chỉ dưới 3x10-6 nên trong trường hợp
không đòi hỏi độ chính xác cao lắm, có thể bỏ qua lực Ampere này. Nhưng đối
với tia X, sự sai lệch sẽ vào khoảng dưới 2x10-4, còn với tia γ – có thể đạt tới 16%.

Created by Vu Huy Toan

3

30/04/2014

TÍNH ĐẾN LỰC AMPERE TRONG PHOTON

3. Kết luận
Tương tác giữa electron và positron trong photon là lực Lorenz bao gồm cả
lực Coulomb và lực Ampere. Việc không tính đến lực Ampere như trước đây là
một thiếu sót. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm, chính xác là
không vượt quá 16%.
Việc tính đến một cách đầy đủ các tương tác này sẽ giúp nâng cao độ chính
xác của các dự báo có liên quan, hiểu sâu sắc hơn tương tác của photon với các
dạng vật chất khác sau này.
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