Nhöõng loùe saùng bí aån giöõa trung taâm Ngaân Haø
Moät con quaùi vaät khoâng gian
maø ngöôøi ta tin ñang nguû yeân vaø
gaàn nhö chaúng thieát gì aên uoáng laïi
baát ngôø böøng tænh vaø nuoát chöûng
taát caû nhöõng gì ôû gaàn mình. Moät
ñoäng taùc khieán cho caùc nhaø thieân
vaên vaät lyù kinh haõi...
* *
*
Moät con quaùi vaät ñang nguû yeân
boãng thöùc giaác. Töø maáy thaùng
qua, caùc nhaø thieân vaên hoïc kinh
haõi quan saùt noù qua veä tinh, nhìn
thaáy nhöõng chuøm tia X loùe saùng
lieân tuïc. Con quaùi vaät naøy coù teân
Sagittarius A* - Sgr A* - caùi loã
ñen khoång loà naèm ngay giöõa trung
taâm thieân haø caùch traùi ñaát 27.000
naêm aùnh saùng, coù khoái löôïng gaáp
4,3 trieäu laàn maët trôøi. Nhöõng
chuøm tia X loùe saùng lieân tuïc naøy
chöùng minh noù ñang nuoát chöûng
moïi vaät chaát ôû gaàn mình.
Quaû vaäy, chung quanh moät loã
ñen, vaät chaát bò noùng leân, bieán
daïng vaø cuoái cuøng bieán thaønh côn
loác xoaùy bò cuoán huùt vaøo trong

ruoät cuûa noù... Nhöng tröôùc khi
bieán maát vónh vieãn, noù “oùi ra” moät
vaàng haøo quang bao phuû loã ñen.
Ñoù laø nhöõng thieân theå khoâng ñeå
cho baát kyø caùi gì thoaùt ra ngoaøi,
keå caû vaät chaát laøn aùnh saùng.
Sôû dó ñieàu naøy laøm cho caùc nhaø
thieân vaên vaät lyù kinh haõi laø vì töø
laâu, loã ñen cuûa daûi Ngaân haø naøy
coù veû nhö raát “keùn aên” vaø khoâng
thu huùt ñöôïc gì chung quanh noù.
Quaû vaäy, ngay töø luùc quan saùt ñaàu
tieân soùng voâ tuyeán vaøo naêm 1974,
caùc nhaø nghieân cöùu tin raèng löïc
chieáu saùng cuûa loã ñen thaáp hôn
khaû naêng voán coù cuûa noù ñeán 100
tæ laàn. Vôùi aùnh saùng yeáu ôùt naøy,
hoï suy ra raèng SgrA* chaúng coù gì
“ñeå aên” hay “aên raát ít”. Chuyeän gì
ñaõ xaûy ra ñeå bieän minh cho hoaït
ñoäng naùo nhieät naøy?
Ñaây khoâng phaûi laàn ñaàu tieân noù
“buøng phaùt”, nhöng chöa bao giôø
söï buøng phaùt maõnh lieät nhö theá.
Quaû vaäy, caùch nay 23 naêm, thieát
bò ño ñaïc Sigma cuûa Phaùp ñaët treân
veä tinh Granat cuûa Nga ñaõ baét

ñöôïc moät tia saùng gamma. Nhöng
phaân tích cuûa Sigma khoâng cho
pheùp xaùc ñònh chính xaùc hieän
töôïng naøy xuaát phaùt töø ñaâu. Töø
naê m 1999, caù c veä tinh XMMNewton cuûa chaâu AÂu vaø Chandra
cuûa Myõ laïi tieáp tuïc coâng trình.
Töø 16 naê m qua, hoï thöôø n g
xuyeâ n chóa muõ i veà trung taâ m
Ngaân haø vaø quan saùt nhöõng loùc
saùng tia X thænh thoaûng xuaát hieän
trong khoaûng 40 phuùt ñeán 1 giôø,
vôùi cöôøng ñoä khoâng ñeàu. Moät soá
khaù yeáu, soá khaùc laïi raát maïnh.
Khi phaân tích caùc taøi lieäu naøy,
nhoùm cuûa Gabrielle Ponti, thuoäc
Vieän Max-Planck taïi Garching
(Ñöùc), ñaõ phaùt hieän ñieàu thay ñoåi
baát ngôø: tæ leä soá laàn phaùt saùng maïnh hay raát saùng ñaõ taêng leân gaáp
10 laàn. Neáu cho ñeán naêm 2013,
con soá phaùt saùng trung bình laø 4
ngaøy moät laàn thì töø muøa heø naêm
2014 ñaõ taêng voït leân 2,5 laàn/
ngaøy! Andrea Goldwurm, thuoäc
Phoøng thí nghieäm Haït Thieân vaên
& Vuõ truï APC cuûa Ñaïi hoïc Paris-

Diderot, tuyeân boá: “Ñaõ coù chuyeän
gì ñoù xaûy ra ôû trung taâm Ngaân
haø”.
Hieän nay, caùc nhaø thieân vaên
khoâ n g nhìn thaá y roõ , theo caû
nghóa ñen laãn nghóa boùng. Quaû
vaäy, Chandra khoâng cho pheùp
nhìn thaáy nhöõng chi tieát döôùi 0,
5 giaây cung vaø ñoä phaân giaûi cuûa
XMM-Newton laïi caøng keùm hôn
nöõa. Khoaûng caùch giöõa chuùng ta
vôùi trung taân Ngaân haø laø 500 tæ
km hay 20 ngaøy aùnh saùng. Theá
maø ñaây laø moät vuøng thieân theå raát
ñaäm ñaëc.
Trong voøng baùn kính quanh loã
ñen chöa daày 1 thaùng aùnh saùng,
coøn ñöôïc goïi laø ñóa vaät chaát, nôi
söùc huùt baét ñaàu taêng nhanh ñeå
nuoát chöûng caùc thieân theå, coù ñeán
haøng traêm ngoâi sao hoaït ñoäng raát
maïnh. Moät soá chæ naèm caùch ñoù
ñeán coù vaøi giôø aùnh saùng. Vì theá,
khoâng deã phaân bieät ñaâu laø nôi
xuaát phaùt caùc loùe saùng tia X maø
XMM-Newton vaø Chandra quan
saùt ñöôïc.
Moät “ñaïi tieäc” maây vaø khí
Trong moät baøi baùo ñaêng treân
taïp chí As trophysical Journal,
Ya-Ping-Li thuoäc Ñaïi hoïc Xiamen

ôû Phuùc Kieán (Trung Quoác) vaø caùc
ñoàng nghieäp Myõ, Ñöùc ñaõ neâu ra
nhieàu giaû thuyeát. Moät trong soá
ñoù laø coù moät choã noùng hôn chung
quanh mình, quay beân trong caùi
ñóa buïi vaø khí bao quanh loã ñen.
Neáu ñuùng nhö theá, caùc loùe saùng
ñöôïc nhìn thaáy phaûi xuaát hieän
theo chu kyø, khi ñieåm ñeán bò coâng
cuï phaùt hieän, vaán ñeà laø caùc loùe
saùng laïi baát ñònh, khoâng theo chu
kyø naøo caû. Ya-Ping-Li laïi neâu leân
giaû thuyeát khaùc: do xuaát hieän baát
ngôø caùc luoàng vaät chaát hoãn loaïn.
Nhöng Andrea Goldwurm laïi
coù moät yù töôûng khaùc: ñoù laø böõa ñaïi
tieäc cuûa loã ñen, maø moùn aên chính
laø moät ñaùm maây khí: “Ñöøng queân
raèng trong luùc naøy SgrA* ñang
nuoát ñaùm maây coù teân G2. Ñieàu
naøy coù theå giaûi thích ñöôïc raát
nhieàu chuyeän. Ñaùm maây naøy - hay
moät ngoâi sao ñöôïc bao quanh baàu
khí quyeån loaõng - ñaõ ñöôïc Stefan
Gillessen, thuoäc Vieän Max-Plack,
phaùt hieän vaøo naêm 2012. Noù baét
ñaàu tieán ñeán gaàn loã ñen vaøo ñaàu
naêm 2014, töùc chæ tröôùc 6 thaùng
khi ngöôøi ta baét ñaàu phaùt hieän soá
laàn loùe sang tia X taêng voït leân.
Nhaø nghieân cöùu nay noùi ñeán moät
kòch baûn nhö sau: ‘Chaéc chaén laø coù
moái quan heä nhaân - quaû. Quaû vaäy,
phaûi maát nhieàu naêm aùnh saùng chöù
khoâng phaûi chæ vaøi thaùng ñeå cho
ñaùm maây naèm caùch ñoù 20 giôø rôi
vaøo mieäng loã ñen. Nhö vaäy, chuùng
ta nghó raèng: coù theå coù chaán ñoäng
giöõa caùc maûnh cuûa G2 vôùi caùi ñóa
ñang lôùn daàn leân vaø taïo ra caùc loùe
saùng tia X”.
Vì theá, khi vaät chaát cuûa G2 ñeán
gaàn mieäng cuûa chieác ñóa, xung ñoät
giöõa hai luoàng vaät chaát laøm gia
toác caùc haït electron hieän dieän
trong töø tröôøng, laøm loùe saùng leân
baát ngôø tia X ñaëc bieät, goïi laø “aùnh
saùng synchrotron”. Giaû thuyeát
naøy cuõng ñöôïc Stefan Glllessen
ñoàng tình: “Toâi cuõng nghó ñeán söï
roái loaïn trong caùi ñóa ñang lôùn
daàn leân.
Nhö Ya-Ping-Li ñaõ vieát, do
hình daùng vaø naêng löôïng, caùc loùe
saùng naøy gioáng vôùi buøng phaùt vaät
chaát do töø tröôøng taïo ra, töông töï
nhö caùc buøng phaùt cuûa maët trôøi”.
Vaán ñeà laø caùc giaû thuyeát naøy döïa
vaøo caùc taøi lieäu vaø hieåu bieát caù
bieät.
Caùc vieãn voïng kính Chandra
vaø XMM-Newton chæ quan saùt
trung taâm Ngaân haø toång coäng coù
maáy ngaøy trong suoát thôøi gian

16 naêm daøi. Nhö vaäy, chuùng coù
theå boû soùt nhieàu ñieàu, soá taøi lieäu
ít oûi naøy khoâng theå cho bieát caùc
loùe saùng laø duy nhaát hay ñeàu ñaën.
Nhö vaäy, phaûi coù theâm nhieàu yeáu
toá môùi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi. Moät
ñieàu thaéc maéc khaùc nöõa: soá löôïng
loùe saùng gia taêng phaûi chaêng do
gia taêng quan saùt trong giai ñoaïn
2013-2015 bôûi söï hieïân dieän cuûa
ñaùm maây G2 hieän nay? Ñieàu naøy
khoâng ñöôïc boû qua. Naêm 1797,
danh hoïa Goya, töøng veõ veà loã
ñen, ñaõ noùi: “Laõng queân seõ taïo
ra nhöõng quaùi vaät. Tuy nhieân, söï
thöùc tænh cuûa con quaùi vaät phaûi coù
lyù do cuûa noù. Vaán ñeà laø phaûi ñi tìm
cho ñöôïc”.
Vì sao maët traêng bò nghieâng?
Ñôn giaûn vaø chaët cheõ. Ñoù laø
moät kòch baûn môùi nhaèm giaûi thích
vò trí hieän nay cuûa maët traêng vaø
ñaëc bieät taïi sao maët phaúng quyõ
ñaïo cuûa noù laïi naèm nghieâng so
vôùi traùi ñaát. Hai nhaø nghieân cöùu
Alessandro Morbidelli vaø Kaveh
Pahlavan, thuoäc Ñaøi quan saùt
Cote d’Azur taïi Nice (Phaùp), noùi
ñuøa: “Moät kòch baûn quaù ñôn giaûn
maø ngöôøi ta töï hoûi taïi sao mình
laïi khoâng hieåu sôùm hôn ñöôïc. Quaû
vaäy, maët traêng non treû, khi môùi
coù 10 trieäu naêm tuoåi, laø moät khoái
ñaù noùng chaûy khoång loà bao goàm
caën baõ cuûa caùc chaát lieäu laøm neân
Thaùi döông heä caùch nay 4,6 tæ
naêm. Phaàn lôùn caùc nhaø thieân vaên
hoïc ñoàng yù raèng maët traêng ra ñôøi
töø söï va chaïm khoång loà giöõa traùi
ñaát vôùi moät haønh tinh nhoû coù kích
thöôùc baèng sao Hoûa caùch nay 4,5
tæ naêm.
Trong söï va chaïm naøy, caùc
maûnh vuïn vaø buïi ñaõ hình thaønh
moät caùi voøng troøn lôùn roài gom tuï
laïi ñeå taïo thaønh maët traêng, vaán
ñeà laø moät “cô cheá” nhö theá phaûi
ñaët hai thieân theå naèm treân cuøng
moät maët phaúng vaø tình theá ñoù
phaûi keùo daøi vónh vieãn...
Nhöng khoâng phaûi nhö vaäy bôûi
vì ngaøy nay, maët traêng ôû caùch traùi
ñaát 384.400 km, laïi coù maët phaúng
quyõ ñaïo nghieâng 5o so vôùi traùi ñaát.
Nhö vaäy, moät bieán coá naøo ñoù ñaõ
phaûi xaûy ra! Theá laø moät kòch baûn
môùi xuaát hieän. Moâ hình kyõ thuaät
soá naøy cuûa caùc nhaø khoa hoïc taïi
Nice cho thaáy: khi maët traêng daàn
daàn rôøi xa traùi ñaát, vaø luùc coøn ôû
khoaûng caùch 20.000km, noù laïi bò
moät haønh tinh nhoû khaùc nöõa taán
coâng, laøm cho maët phaúng quyõ ñaïo
bò leäch ñi.

Theo moâ hình naøy, ñoä nghieâng
cuûa maët traêng luùc ban ñaàu coøn lôùn
hôn nöõa: khoaûng 10%. Töø ñoù, goùc
leäch daàn daàn giaûm xuoáng theo
thôøi gian cho ñeán 5% nhö hieän
nay.
Nguoàn goác caùc nguyeân toá hoùa hoïc
ñöôïc giaûi thích
Nhöng vaãn chöa heát. Kích baûn
naøy cuõng laøm saùng toû nguoàn goác
bí aån cuûa caùc nguyeân toá ñöôïc goïi
laø sideùrophile (coù nhieàu trong caùc
hôïp chaát vôùi saét) trong voû traùi ñaát.
Theo söï hieåu bieát hieän nay, chuùng
coøn hieám hôn nöõa bôûi vì saét ñaõ taäp
trung chuû yeáu vaøo trong ruoät cuûa
haønh tinh. Theá nhöng, neáu xem
nhö coù moät haønh tinh nhoû naøo ñoù
va chaïm vôùi maët traêng, maø nhoùm
caùc nhaø baùc hoïc taïi Nice giaû ñònh,
bí maät ñaõ ñöôïc laøm saùng toû. Moät
vaøi taûng ñaù lôùn, coù chöùa beân trong
vaøng, platine, hay iridium cuõng seõ
lao vaøo traùi ñaát. Vì khoái nhaân ñaõ
thaønh hình, chuùng laøm giaøu theâm
cho lôùp voû cuûa traùi ñaát. Giaû thuyeát
naøy cuõng ñöôïc nhaø haønh tinh hoïc
Robin Canup, thuoäc Ñaïi hoïc Boulder taïi Colorado, ñoàng tình, laøm
taêng theâm troïng löôïng cho caùc
nghieân cöùu taïi Nice (Phaùp).
Daáu veát nhöõng buoåi “ñaïi tieäc” cuûa
loã ñen trong quaù khöù
Hoaït ñoäng trong quaù khöù cuûa loã
ñen SgrA* coøn ñeå laïi moät soá daáu
veát veà nhöõng “cuoäc nhaäu” cuûa noù.
Trong soá nhöõng ñaùm maây phaân
töû lôùn naèm caùch noù vaøi naêm aùnh
saùng, coù moät caùi goïi laø Bridge

Vì sao caù heo coù theå vöøa
nguû, vöøa... bôi?
Loài cá heo chỉ ngủ với một nửa
bộ não và nửa còn lại sẽ điều khiển
các hoạt động với điều minh chứng
là trong trạng thái ấy chúng vẫn có
thể bơi vòng tròn theo hướng ngược
chiều kim đồng hồ.
Nhiều người cho rằng cá heo
bơi như vậy là do tính không đối
xứng trong não, song nhà khoa
học Thụy Điển Paul Manger thuộc
Trường đại học Stockholm lại cho
rằng loài cá heo ở Bắc bán cầu bơi
ngược chiều kim đồng hồ trong khi
cá heo ở Nam bán cầu lại bơi theo
hướng ngược lại.
Trong những ngày theo dõi loài

thænh thoaûng loùe saùng leân baèng
tia X vaø gamma. Sau nhieàu naêm,
nhöõng vuøng khoâng chieáu saùng
taùch ra xa daàn SgrA*. Nghieân cöùu
veà chuùng cho thaáy coù moät luoàng
tia cöïc maïnh phaùt ra 1 laàn trong
240 naêm, vaøo giöõa theá kyû 17 vaø
theá kyû 20, vaø hai luoàng tia ngaén
hôn caùch nay 60 naêm vaø 300 naêm.
Moät “ñaïi tieäc” khaùc dieãn ra caùch
nay vaøi trieäu naêm. Traän “oùi möûa”
cuoái cuøng quan saùt ñöôïc döôùi daïng hai boït khí tia gamma ngöôïc
chieàu nhau coù ñöôøng kính ñeán 25.
000 naêm aùnh saùng. Nguoàn goác cuøa
chuùng cuõng xuaát phaùt töø loã ñen
SgrA*.
Vaøi thuaät ngöõ thieân vaên hoïc
Loã ñen: Loã ñen laø moät thieân theå
ñaäm ñaëc vaø khoång loà maø khoâng coù
gì thoaùt ra khoûi ñöôïc noù, keå caû
aùnh saùng. Coù nhieàu loã ñen coù khoái
löôïng baèng vaøi maët trôøi coäng laïi
vaø moät soá khaùc, goïi laø sieâu khoái,
naëng baèng maáy trieäu, thaäm chí
maáy tæ maët trôøi coäng laïi.
AÙnh saùng: Ñoaïn ñöôøng maø aùnh
saùng vöôït qua trong 1 naêm töông
ñöông vôùi khoaûng 10.000 tæ km.
Ngöôøi ta cuõng coù theå goïi laø thaùng
aùnh saùng (780 tæ km) hay ngaøy
aùnh saùng (26 tæ km) ñeå noùi veà
khoaûng caùch trong vuõ truï.
Baùn kính Schwarzschild: Ñaây laø
baùn kính lyù thuyeát maø beân trong
khoâng coù gì, keå caû aùnh saùng, coù
theå thoaùt ra beân ngoaøi loã ñen
ñöôïc. Baùn kính Schwarzschild cuûa
SgrA* laø 11 trieäu km. ª

cá heo ở Nam Phi, ông và đồng
nghiệp còn phát hiện những con cá
heo ở Nam bán cầu đã sử dụng ít
nhất 86% thời gian bơi di chuyển
theo chiều kim đồng hồ. Điều này
cho thấy phương hướng bơi của
chúng có thể còn tùy thuộc khu vực
bán cầu nào và chịu sự chi phối của
các lực tác động của Trái đất.
Một khả năng khác của loài cá
heo là trong quá trình nửa tỉnh nửa
mê như thế, những con cá heo trong
đàn vẫn có thể bơi theo cùng một
hướng để bảo vệ lẫn nhau vì đây
cũng là lúc chúng dễ bị tấn công
nhất. Khả năng này - cũng theo
các nhà chuyên môn - có thể do
các con cá heo trong đàn đã được
huấn luyện trước hoặc chúng đã
được lập trình sẵn bẩm sinh trong
gen để cùng bơi theo một hướng đi
của bầy đàn. ♦

