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1- Mở đầu
Trong [1, 2], ta mới biết được rằng tốc độ chuyển động của các vật thể bị
giới hạn bởi việc cân bằng giữa nội năng và ngoại năng trong trường hấp dẫn và
sau này theo [3], được biết nó chính là tốc độ ánh sáng trong chân không c.
Vượt quá tốc độ này, vật thể sẽ tự động bị tan rã thành các hạt cơ bản là electron
và positron. Nhưng còn chính bản thân các hạt cơ bản đó thì sao? Chúng không
những không có tương tác hấp dẫn mà còn không có cả cấu trúc nội tại nữa thì
cái gì có thể giới hạn chuyển động của nó?
Đó chính là các câu hỏi cần được giải đáp trong bài này.
2- Tốc độ chuyển động tới hạn của hạt cơ bản (electron và positron)
a) Trong trường điện
Vì có tương tác điện với nhau nên trạng thái năng lượng của các hạt cơ
bản đương nhiên phải phụ thuộc vào chuyển động của chúng và cũng tức là sẽ
tồn tại một giá trị tốc độ tới hạn tương ứng với sự cân bằng giữa nội năng và
ngoại năng của chúng theo nguyên lý nội năng tối thiểu [1]. Tuy nhiên, do
không có cấu trúc nên các hạt cơ bản không bị tan rã như các vật thể khác có
cấu trúc từ các phần tử có sẵn tương tác hấp dẫn.
Vấn đề chỉ còn là giá trị tốc độ tới hạn trong trường điện Vkq của các hạt
cơ bản so với tốc độ của ánh sáng trong chân không (trường hấp dẫn thuần túy)
c ≈ 299.792.458 m/s như thế nào thôi.
Trước hết, ta sẽ xem xét chuyển động rơi tự do từ khoảng cách xa vô tận
của electron và positron lên nhau – là dạng tương tác điện nhỏ nhất có thể. Giả
thiết là vào thời điểm ban đầu, cả động năng và thế năng xấp xỉ bằng 0 nên năng
lượng toàn phần của cả hai hạt đều tập trung vào nội năng của chúng We ≈ Wn.
Theo định luật vạn vật hấp dẫn tổng quát ở [1], ta có tương tác điện tĩnh ở dạng:
Fc   c
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ở đây, χC  –2,78x1032 N.m2/kg2; Me- và Me+ – là khối lượng tương tác của
electron và positron. Ta cũng có: M e  M e  M e  @ qe  me  9,109548  10 31 kg.
Viết lại (1) ở dạng:
me2
r2

Fc   c

(2)

Theo định luật II tổng quát của động lực học với lựa chọn hệ quy chiếu
(HQC) đặt tại một trong hai hạt electron hoặc positron, có thể viết:
ag

F 0  Ftt

Ftt
md

(3)

ở đây, a – là véc tơ gia tốc chuyển động tổng hợp của electron; Ftt – là lực
trường thế của vật thể đặt HQC, trong trường hợp này vẫn được xác định theo
(2); g – là gia tốc rơi tự do trong trường điện tĩnh của positron, nơi đặt HQC;
mđ – khối lượng quán tính của electron trong trường lực thế của positron:
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Vì vậy, có thể viết lại (3) dưới dạng module:
a2

Ftt
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Thay Ftt từ (2) vào (5) rồi biến đổi đi ta được:
a  2c

Thay

a

me
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dV dV dr
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vào (6) rồi biến đổi đi, ta được:
VdV  2me  c

dr
r2

(7)

Tích phân cả hai vế của (7) với lưu ý r biến thiên từ ∞ tới điểm tiếp xúc của hai
hạt với bán kính theo [4] bằng rk = 2re0 ≈ 2x1,41x10-15 = 2,82x10-15 (m) tương
ứng với biến thiên tốc độ của electron từ 0 tới giá trị tới hạn Vkq:
Vkq
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Lấy tích phân ra ta được:
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(8)

Lưu ý vì χC < 0 nên vế phải của biểu thức (8) cũng vẫn > 0. Từ (8), có thể rút ra
biểu thức của tốc độ tới hạn Vkq:
Vkq 

me  c
rk

(9)

Thay số vào ta được Vkq ≈ 299.585.060 m/s, tức là vẫn nhỏ hơn một chút so với
tốc độ ánh sáng trong chân không c.
Bây giờ, nếu thay positron bằng một vật thể có bán kính R = Nrk và có
điện tích Q = nqe thì do MQ = @Q = nme >> me nên theo (4), sau khi thay Me+
bằng MQ, ta được mđ ≈ me. Nhưng vì khả năng tích điện của một vật thể chỉ có
thể xảy ra đối với các nguyên tử có kích thước lớn hơn kích thước của electron
cỡ 100 ngàn lần nên ta luôn có N>>n. Khi đó, rk trong (9) sẽ được thay bằng R:

VkQ 

n 2me  c
2n

Vkq
N rk
N

(10)

Vì vậy, ta có VkQ << Vkq, tức là nhỏ hơn nhiều lần tốc độ ánh sáng trong
chân không c.
b) Trong trường hấp dẫn thuần túy
Từ [1] chúng ta đã biết các hạt cơ bản chỉ chịu tác động của trường điện,
nhưng không chịu tác động của trường hấp dẫn. Mặt khác, chúng ta lại biết rằng
trường điện có thể bị trung hòa ở một khoảng cách lớn hơn bán kính tác dụng
của nó trong khi trường hấp dẫn không bị giới hạn ở đâu cả. Điều này dẫn đến
hệ quả là các hạt cơ bản có thể chuyển động với tốc độ không giới hạn trong
trường hấp dẫn giữa các thiên hà, nơi mà trường điện từ tất cả các thiên thể khác
bị trung hòa, tức là bên ngoài bán kính tác dụng của trường điện.
Như vậy, mặc dù về nguyên tắc, chúng vẫn chịu tác động của các điện
tích nhưng lại không nhận được bất kỳ một tác dụng nào từ chúng cả (và cũng
như từ trường hấp dẫn); ta sẽ gọi đây là trạng thái “giả tự do” hay “tự do tức
thời” của các hạt cơ bản và cũng chỉ có các hạt cơ bản mới có thể tồn tại được ở
trạng thái này. Từ đây có thể thấy, các hạt cơ bản có thể chuyển động với tốc độ
không giới hạn, tức là hầu như tức thì biến mất ở một chỗ này (ngoài bán kính
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tác dụng điện của điện tích này) và xuất hiện ở một chỗ khác (trong vòng bán
kính tác dụng điện của điện tích khác). Khi đó, nó sẽ bị thay đổi tốc độ tương
ứng với mức năng lượng nó có trong trường điện mà nó rơi vào trong khi năng
lượng toàn phần vẫn bảo toàn. Ví dụ, trước khi ra khỏi bán kính tác dụng của
một trường điện nào đó, electron có năng lượng toàn phần là Ee thì sau khi rơi
vào bán kính tác dụng của một trường điện khác, năng lượng toàn phần của nó
vẫn sẽ bằng Ee. Trong suốt quãng đường chuyển động “tự do”, có thể coi như
chúng không chịu bất cứ tương tác nào (không hấp dẫn, không điện), năng
lượng của chúng chỉ là nội năng và vẫn luôn được bảo toàn bằng Ee.
Vấn đề đặt ra là vậy liệu trạng thái chuyển động với tốc độ không giới
hạn của chúng có mâu thuẫn với việc bảo toàn năng lượng toàn phần này hay có
phá vỡ sự cân băng giữa nội năng và ngoại năng hay không? Hoàn toàn không!
Lý do là bởi vì trong trạng thái “giả tự do” tức thời này, khối lượng quán tính
mđ của chúng đương nhiên phải bằng 0 (thay Me+ = 0 vào công thức (4)) – điều
không thể tiên liệu được bởi vật lý hiện đại, vì vậy, ta vẫn có: Ee = mđc2+
2U(Rk) = 0.∞ + 0 = const ≠ 0 là hoàn toàn bình thường.
3- Những hệ quả
- Khả năng thoắt ẩn, thoắt hiện của electron trong nguyên tử trong mô
hình “đám mây điện tử” được biết đến trong cơ học lượng tử cũ. Điều này xảy
ra khi electron rơi vào trạng thái “giả tự do” chứ không phải do bản chất bất
định nào của thế giới vi mô cả.
- Khả năng “chui hầm” của electron được biết đến như một hiệu ứng
“lượng tử” theo lý thuyết vùng năng lượng, thực chất vẫn chỉ là trạng thái “giả
tự do” của nó khi xuất hiện vùng không gian trung hòa điện tích (tại một khoảnh
khắc nào đó) kết nối giữa hai vùng không gian cách biệt về điện đối với các
electron, khiến cho chúng biến mất ở vùng cách biệt này và, ngay tức thì, xuất
hiện ở vùng cách biệt khác. Hiện tượng này đã được ứng dụng chế tạo các diode
tunnel như đã biết.
- Khả năng “biến mất” và “xuất hiện” đồng thời của các hạt cơ bản tại
các điểm cách rất xa nhau theo thang đo thiên văn học (khoảng cách giữa các
sao, giữa các thiên hà…); thậm chí trên phạm vi Trái Đất, nếu có thể cô lập về
điện và duy trì trạng thái chân không cao trong một khu vực nhất định, khả năng
này vẫn có thể xảy ra. Khi đó, nếu sử dụng electron làm đơn vị truyền tải thông
tin thì tốc độ truyền thông tin có thể coi như bằng vô cùng. Điều này khác hẳn
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với cái gọi là “rối lượng tử” xảy ra khi giữa hai hạt có “tác động ma quái” lẫn
nhau tức thời, trên khoảng cách xa như Einstein từng mỉa mai.
4- Kết luận
- Trong trường điện, tốc độ chuyển động của electron luôn nhỏ hơn tốc
độ ánh sáng.
- Việc hạt electron chuyển động nhanh hơn ánh sáng trong chân không
khi nó rơi vào trạng thái “giả tự do” là có thực và vẫn không hề vi phạm định
luật bảo toàn năng lượng; trạng thái này hoàn toàn phù hợp với cách hành xử
“kỳ quặc” của electron trong nguyên tử như ở dạng “đám mây” hay “chui
ngầm” mà không hề là hiệu ứng “lượng tử” nào hết – sự thống nhất giữa vi mô
và vĩ mô vẫn được xác lập.
- Cho phép về nguyên tắc truyền thông tin tức thời, không thất thoát
năng lượng giữa hai điểm cách xa nhau khi sử dụng vật mang thông tin là các
electron trong trạng thái “giả tự do”. Điều này sẽ rất hữu ích cho việc thiết kế
các siêu máy tính hay các mạng thông tin tốc độ cao tới giới hạn chưa từng có.
Đây thực sự lại thêm một ứng dụng thực tế nữa của CĐM, ngoài 3 ứng dụng
thực tế đã được phát hiện trước đây [5, 6, 7].
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