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ÁNH SÁNG ĐƯỢC XEM LÀ THỨ NHANH NHẤT TRONG VŨ TRỤ NÀY, 

VÌ VẬY VIỆC CHỤP ĐƯỢC ÁNH SÁNG ĐANG DI CHUYỂN GẦN NHƯ 

LÀ ĐIỀU BẤT KHẢ THI. TUY NHIÊN, MỘT DÀN THIẾT BỊ DO CÁC 

NHÀ KHOA HỌC TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ CALIFORNIA (CALTECH) 

MỚI CHẾ TẠO GẦN ĐÂY ĐÃ CHO PHÉP GHI HÌNH VỚI TỐC ĐỘ 10 

NGHÌN TỶ KHUNG HÌNH MỖI GIÂY, NGHĨA LÀ NÓ CÓ THỂ CHỤP LẠI 

HÌNH ẢNH ÁNH SÁNG ĐANG DI CHUYỂN. MÁY ẢNH NHANH NHẤT 

THẾ GIỚI VỚI TÊN GỌI T-CUP DƯỚI ĐÂY CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC HÌNH 

DẠNG, CƯỜNG ĐỘ VÀ GÓC NGHIÊNG CỦA XUNG ÁNH SÁNG VỚI 

TỐC ĐỘ ĐẠT MỨC KHÔNG TƯỞNG.

Các nhà nghiên cứu, bao gồm Jinyang Liang và đồng nghiệp của 
ông, hoàn toàn không làm điều này chỉ vì tính tò mò; bởi việc 
hiểu được cách di chuyển của ánh sáng là nền tảng của rất nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Không chỉ vậy, nó còn có thể mang lại những ứng 
dụng tiềm năng trong vật lý, kỹ thuật, và dược phẩm vì các lĩnh vực này 
phụ thuộc rất lớn vào hành vi của ánh sáng ở quy mô cực nhỏ và cực 
ngắn, mà những giới hạn này lại rất khó có thể đo lường được.

Trong quá khứ, đã có những máy quay với tốc độ hàng tỷ hoặc hàng nghìn 
tỷ khung hình mỗi giây, nhưng các máy quay đó giống với “streak camera” 
(thiết bị đo sự biến đổi cường độ của xung ánh sáng theo thời gian).

Nếu người ta có thể tái tạo lại hoàn hảo một xung ánh sáng, vậy sau đó 
bạn có thể chụp lại nó trong mỗi một mili giây, nhưng bạn cần tính đến 
cả thời gian chụp của camera - dù chỉ diễn ra trong khoảng vài femto giây 
(một femto giây bằng một phần triệu tỷ giây).

Bạn có thể chụp lại một xung ánh sáng khi nó đang ở đó, nhưng đến bức 
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ảnh tiếp theo, xung đó sẽ ở vị trí xa hơn 
một chút, và đến bức ảnh tiếp theo nữa, 
xung ánh sáng này thậm chí còn ở xa hơn, 
cứ tương tự như vậy. Kết quả cuối cùng là 
một đoạn phim với các ảnh chụp liên tiếp 
không thể phân biệt ghi lại cảnh di chuyển 
của một xung ánh sáng với tốc độ cao.

Đây là cách làm rất hiệu quả - nhưng bạn 
phải tính đến việc không thể tạo ra một 
triệu xung ánh sáng giống hệt nhau. Ngay 
cả khi nó đi qua một ống kính được khắc 
cẩn thận bằng laser, xung ánh sáng đầu 
tiên cũng bị thay đổi khi va phải lớp kính. 
Trong trường hợp như vậy, bạn cần phải 
chụp lại xung đầu tiên đó ngay trong thời 
gian thực - điều đó có nghĩa là, việc ghi lại 
hình ảnh không chỉ diễn ra với độ chính xác 
tính theo femto giây, mà chỉ cách nhau vài 

femto giây.

Đó là những gì hệ thống chụp ảnh theo 
phương pháp T-CUP này làm được. Nó 
kết hợp một streak camera ở trên với một 
camera tĩnh và phương pháp thu thập dữ 
liệu sử dụng trong việc chụp X-quang.

“Chúng tôi biết rằng, nếu chỉ sử dụng một 
streak camera ở tốc độ femto giây, chất 
lượng hình ảnh sẽ rất giới hạn. Vì vậy, để 
cải thiện điều này, chúng tôi đã bổ sung 
thêm một camera khác cho ra hình ảnh 
tĩnh. Kết hợp với hình ảnh thu được bởi 
streak camera tốc độ femto giây, chúng ta 
có thể sử dụng Phép biến đổi Radon (Radon 
Transformation) để tạo ra được các hình ảnh 
chất lượng cao trong khi ghi lại 10 nghìn 
tỷ khung hình mỗi giây.” Đồng tác giả của 
nghiên cứu, ông Lihong Wang cho hay.
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Phương pháp này cho phép chụp lại các 
hình ảnh - hay nói chính xác hơn về kỹ 
thuật, là các khối dữ liệu không-thời gian 
- trong mỗi 100 femto giây. Điều đó nghĩa 
là 10 nghìn tỷ hình ảnh mỗi giây - trên thực 
tế, chẳng có bộ nhớ lưu trữ nào đủ nhanh 
để ghi lại 10 nghìn tỷ khối dữ liệu này trong 
mỗi giây cả. Do vậy, hiện tại các nhà nghiên 
cứu chỉ có thể giữ lại một lượng nhỏ khung 
hình liên tục trong số đó - 25 khung hình 
của thí nghiệm đó.

25 khung hình ảnh này cho thấy cảnh một 
xung laser kéo dài một femto giây đi qua 
một bộ tách chùm tia - bạn cần lưu ý rằng, ở 
quy mô này, thời gian ánh sáng đi qua ống 
kính là rất đáng kể.

Có thể thấy mức độ chính xác theo thời 
gian thực của thí nghiệm này là chưa từng 

có trước đây, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn 
chưa dừng lại.

“Chúng tôi đã thấy các khả năng gia tăng 
tốc độ lên mức một triệu tỷ (quadrillion) 
khung hình mỗi giây!”, Ông Liang cho 
biết trong thông cáo báo chí. Ghi lại được 
hành vi của ánh sáng ở quy mô này và với 
mức độ chính xác như vậy là điều vượt quá 
những gì chúng ta có thể tưởng tượng một 
vài năm trước.

Trong tương lai gần, nó được kỳ vọng sẽ tiết 
lộ những bí mật chưa từng được khám phá 
liên quan đến sự tương tác giữa ánh sáng và 
vật chất. Ngoài ra, thiết bị này có thể giúp 
mở ra những lĩnh vực hoàn toàn mới cũng 
như các kiến thức mới về vật lý và vật liệu.
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