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1. Đặt vấn đề
Trong vật lý, người ta phân biệt tương tác điện tĩnh giữa hai điện tích q1 và
q2 trong chân không theo định luật Coulomb:
FC  k C

ở đây:

kC 

q1 q 2
R2

1
4 0

(1)
(2)

– là hằng số điện tĩnh; 0 = 8,8510-12 (F/m) – là hằng số điện môi tuyệt đối của
chân không; R – khoảng cách giữa 2 điện tích điểm; và tương tác hấp dẫn giữa hai
khối lượng M1 và M2 theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton:
F  

M 1M 2
,
R2
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với γ ≈ 6,67x10-11 Nm2/kg2 – là hằng số hấp dẫn. Đó là hai dạng tương tác cơ bản
được cho là hoàn toàn độc lập với nhau.
Công thức (1) được áp dụng để tính toán chủ yếu trong kỹ thuật điện, còn
trong vật lý nguyên tử, do chưa nhận thức được nguyên lý tác động tối thiểu [1]
nên Borh đã phải đưa ra khái niệm “quỹ đạo dừng” áp dụng với electron trong
nguyên tử, nhưng cũng chỉ mới sử dụng được cho nguyên tử hydrozen để giải
thích những vạch phổ gián đoạn được cho là do nguyên tử hydrozen phát ra [2].
Hơn nữa, không chỉ lý thuyết của Borh mà ngay cả các lý thuyết của vật lý lượng
tử sau này, việc xem xét tương tác điện cũng luôn độc lập với tương tác hấp dẫn,
không nhìn thấy mối quan hệ nhân quả sâu sắc giữa hai hiện tượng của tự nhiên
không thể và không khi nào có thể tách rời được, đó là hấp dẫn và điện. Chính vì
vậy, hai trụ cột của vật lý đương đại là vật lý lượng tử và thuyết tương đối rộng
không có cách gì có thể dung hòa với nhau được.
Tuy nhiên, như đã biết ở [3], tương tác hấp dẫn chỉ là tương tác điện tàn dư ở
khoảng cách lớn hơn bán kính tác dụng điện của hai điện tích cơ bản là electron
và positron, nhưng chưa tính ra được cụ thể sự ảnh hưởng qua lại giữa chúng.
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Xuất phát từ hiện tượng dịch chuyển đỏ của ánh sáng từ các thiên hà ở xa và việc
phát hiện ra sự liên hệ của nó với thế hấp dẫn vũ trụ của photon [5], tác giả đã tìm
ra manh mối để định lượng sự ảnh hưởng của tương tác hấp dẫn lên tương điện
mà sẽ được trình bày trong bài báo này.
2. Sự nhảy tần số và bước sóng của photon
Trong [6], tác giả đã phát hiện ra một thực tế là tần số cũng như bước sóng
của photon cũng bị lượng tử hóa với chỉ số lượng tử j = 1, 2, 3, … theo nguyên lý
tác động tối thiểu [7] giống như những quỹ đạo của electron trong nguyên tử, chỉ
khác là giờ đây, hạt nhân nguyên tử được thay bằng positron:
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với tốc độ quỹ đạo j = 1:
và bán kính quỹ đạo j = 1:
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Mặc dù đúng ra, hệ số điện tĩnh trong tương tác Coulomb kC cần phải thay
bằng hệ số kLj trong tương tác Lorenz như đã được phát hiện ở [8], nhưng để tránh
phức tạp hóa các phương trình, ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó vì sẽ không ảnh
hưởng gì về chất của quá trình đang được xem xét. Như vậy, khi tương tác với các
dạng vật chất khác, nếu thỏa mãn nguyên lý tác động tối thiểu, photon sẽ thay đổi
tần số và bước sóng theo những bước lượng tử tương ứng; nếu không thỏa mãn,
sẽ chẳng có sự thay đổi nào có thể xảy ra được. Ta sẽ gọi hiện tượng thay đổi tần
số (hay bước sóng) của photon theo phương thức này là “sự nhảy” tần số (hay
bước sóng) của photon.
Tuy nhiên, nếu đối chiếu với những gì đã xảy ra với hiện tượng dịch chuyển
đỏ do Hubble phát hiện ra [9] thì sẽ nhận thấy có một sự chưa tương xứng. Theo
số liệu nhận được với ánh sáng khả kiến ở [6], sự sai khác giữa hai mức tần số
cũng như bước sóng của hai photon liền kề là rất lớn. Ví dụ với ánh sáng tím có
bước sóng 4,365x10-7 m, tương ứng với chỉ số quỹ đạo j = 231, trong khi đó với
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chỉ số quỹ đạo liền kề j = 232, bước sóng của photon là 4,422x10-7 m và do đó,
tương đương với một bước nhảy:
z

232
4,422
1 
 1  0,013
231
4,365

Đây là một độ dịch chuyển khá lớn, đòi hỏi một độ chênh lệch năng lượng
tương ứng không hề nhỏ so với mức dịch chuyển đỏ trong phát hiện của Hubble
chỉ vào cỡ < 0,004. Tức là nếu nguyên lý tác động tối thiểu là đúng thì photon sẽ
không thể nhảy được thêm 1 lượng tử bước sóng về phía đỏ? Điều này hoàn toàn
đúng. Nhưng cơ chế dịch chuyển tần số này của photon chỉ xảy ra với hiện tượng
dịch chuyển đỏ lớn được phát hiện sau này, còn cỡ dịch chuyển đỏ nhỏ như vừa
nói sẽ theo một cơ chế khác mà ta sẽ xem xét Mục 3.
Trong khi đó, đối với dải sóng vô tuyến, vấn đề lại khác. Ví dụ với bước
sóng 10,00023 m, tương ứng với chỉ số quỹ đạo j = 65608, trong khi đó với chỉ
số quỹ đạo liền kề j = 65609, bước sóng của photon chỉ là 10,00074 m và do đó,
tương đương với một bước nhảy:
z
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 1  0,000046
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Giá trị bước nhảy này thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với mức dịch chuyển đỏ mà
Hubble đã phát hiện.
3. Sự dịch tần số và bước sóng của photon
Nhìn vào công thức tính tần số cũng như bước sóng (4) ÷ (7) của photon ta
có thể thấy ngay rằng, tất cả các đại lượng có mặt trong đó đều là các hằng số thật
sự, ngoại trừ một đại lượng duy nhất được gọi là “hằng số” tĩnh điện trong chân
không kC không phải lúc nào cũng có cùng một giá trị không đổi; theo (2) nó phụ
thuộc vào hằng số điện môi của chân không ε0. Nhưng chân không là cái gì?
Trong vật lý, chân không là khái niệm để chỉ vùng không gian không có bất cứ
một dạng vật thể nào, kể cả trường điện, ngoại trừ trường hấp dẫn. Nhưng vì
người ta cho rằng giữa hấp dẫn và điện không có bất cứ mối liên hệ nào nên mới
viết ε0 = const. Tuy nhiên, như trên vừa nói, đó thực sự là một sai lầm. Trong
[10], tác giả đã chứng minh sự ảnh hưởng của thế hấp dẫn vũ trụ lên tốc độ của
ánh sáng; nó quyết định tốc độ này. Trên thực tế, chính nó là “sợi dây” kết nối
giữa hai trường: Trường điện và trường hấp dẫn. Ta sẽ làm rõ điều này.
Như chúng ta đã biết ở [5], thế hấp dẫn vũ trụ ảnh hưởng đến tần số của
photon theo cách: Tăng ngoại năng của nó lên một lượng ΔU thì nội năng của nó
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sẽ giảm đi một lượng tương ứng đúng bằng ΔU ấy. Ở [6], ta được biết biểu thức
năng lượng toàn phần của photon có chỉ số quỹ đạo j là:
W j  4me c 2  4W1 j 2 .

ở đây,

W1  5

kC qe2
8R1

(10)
(11)

Số hạng thứ hai trong tổng (10) chính là một phần nội năng của photon có thể
thay đổi trong các tương tác với môi trường. Thay (7) vào (11), rồi biến đổi về
dạng:
me qe4 2
kC  Ak C2
8 2ph

(12)

me qe4
 const
8 2ph

(13)

W1  5

ta ký hiệu:

A5

Biểu thức (12) cho ta biết sự phụ thuộc nội năng của photon vào hệ số điện
tĩnh kc được xác định theo (2) nên sẽ phụ thuộc vào ε0 như vừa nói ở trên. Vấn đề
là ở chỗ, giá trị của ε0 được xác định qua thực nghiệm ngay tại phòng thí nghiệm
đối với một tụ điện đặt trong chân không, tức là với một trường điện hoàn toàn
tĩnh, khác với trường điện giữa electron và positron trong photon chuyển động
trong trường hấp dẫn vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Với photon, sẽ xuất hiện sự gia
tăng thế hấp dẫn như vừa nói. Sự gia tăng thế hấp dẫn này so với thế hấp dẫn tại
phòng thí nghiệm lúc đo ε0 sẽ gây nên một độ sai lệch:
   0   '0 .

(14)

Và khi đó, hệ số kC sẽ thay đổi tương ứng thành:
k C' 

1
4 '0

(15)

Khi thế năng hấp dẫn tăng lên một lượng bằng ΔU, nội năng của photon sẽ giảm
đi một lượng tương ứng bằng:
Wn  4 A(kC2  k 'C2 )  U

(16)

Từ đây, ta có thể rút ra được k’c phụ thuộc vào ΔU:
k 'c  k c2 

U
4A

(17)

Từ (15) và (17), ta rút ra được:
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(18)

4 2 U

 02
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Từ (18), ta có thể thấy mức độ của ΔU lớn hay nhỏ, dấu của nó dương hay
âm sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hằng số điện môi ε0 và do đó là ảnh hưởng tới hằng
số điện tĩnh theo (2) và có nghĩa là ảnh hưởng tới tần số và bước sóng của photon
theo (8) và (9). Nếu ΔU có dấu dương “+” thì hằng số điện môi của chân không ε0
sẽ tăng và do đó, hằng số điện tĩnh kC sẽ giảm và ngược lại, nếu ΔU mang dấu âm
“–“ thì hằng số điện môi của chân không ε0 sẽ giảm và do đó, hằng số điện tĩnh kC
sẽ tăng lên. Tức là sự thay đổi tần số và bước sóng ở đây là liên tục cùng với sự
biến thiên liên tục của ΔU từ 0 cho tới một giá trị nào đó. Ta gọi nó là hiện tượng
“dịch” tần số hay bước sóng. Ta sẽ tính sự “dịch tần” này đối với photon.
f  f  f ' 

me qe4 2
U
(kC  k 'C2 ) 
3
4 ph
10 ph

f  f  f ' 

U
10 ph

(19)

Nhân cả hai vế của (19) với hằng số Planck h ta được hiệu năng lượng tương tác
mà photon trao đổi với các thiết bị đo hay với các dạng vật chất khác:
E  hf  hf  hf '  E  E ' 

hU
10 ph

(20)

Thay  ph  h 2 vào (20), ta được:
E 

U
5

(21)

Và do đó, có thể tính được sự dịch chuyển đỏ bằng:
z

E U

E ' 5E '

(22)

Mặt khác ở [5], ta có sự liên hệ giữa ΔU với khoảng cách r(t) tới các thiên hà phát
ra ánh sáng:
U  2me 2 Rtpj r (t )

Thay (25) vào (24), ta được:
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với

H

2me c 2 Rtpj
Ej

Từ (24) có thể thấy, sự dịch chuyển đỏ có thể rất nhỏ, phù hợp với những quan sát
của Hubble.
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