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cơn Thịnh nộ cỦA MặT TrỜi

hằng ngày, Mặt trời mọc và lặn đều đặn khiến chúng ta có cảm giác 
như một người mẹ hiền, ban sức sống cho vạn vật. nhưng trên khía 
cạnh khoa học, Mặt trời hoạt động vô cùng dữ dội. những vụ bùng 
phát diễn ra liên tục khắp bề mặt của Mặt trời. những vụ bùng nổ 
sắc cầu lớn dễ dàng được quan sát từ Trái đất qua các thiết bị chuyên 
dụng. những vụ bùng nổ đó sẽ phóng thích vào không gian một 
luồng vật chất lớn với tốc độ từ vài trăm đến hàng nghìn km/giây. 
Luồng vật chất này bao gồm những hạt mang điện tích. khi luồng 
vật chất này bay đến Trái đất tạo nên bão mặt trời.

những vụ nổ lớn của Mặt trời gây ra hiện tượng bão từ và cũng như 
những cơn bão trên Trái đất, bão từ được chia làm 3 cấp: cấp mạnh 
nhất là cấp X, cấp trung bình là cấp M và cấp c là nhỏ nhất. Tuy 
nhiên, cứ sau 11 năm (gọi là chu kỳ hoat động của mặt trời) thì các 
hoạt động của Mặt trời diễn ra mãnh liệt nhất và được gọi là thời cực 
điểm hoạt động hay “mùa bão mặt trời”.

khoảng thời gian gần đây nhất hoạt động mặt trời đạt cực đại là 
từ năm 1999 -2001. như vậy, từ năm 2010-2013 sẽ là cực đại tiếp 
theo trong chu kỳ hoạt động của nó. nhiều khả năng, hoạt động 
của Mặt trời sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2012. Mỗi khi Mặt trời hoạt 
động mạnh, quan sát qua bộ lọc chuyên dụng chúng ta có thể thấy 
trên Mặt trời có nhiều vết đen. Thậm chí, những vết đen lớn có thể 
được nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

với các nhà khoa học, việc ghi nhận một cơn bão Mặt trời không 
khó. các vệ tinh được phóng vào vũ trụ như Soho, SDo … để quan 
sát, chụp ảnh Mặt trời sẽ dễ dàng phát hiện được những vụ nổ bất 
thường có thể gây ra bão mặt trời trước khi đến Trái đất. Do hoạt 
động của Mặt trời vô cùng phức tạp nên hiện tại khoa học chưa 
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thể tính toán, tiên đoán được khi nào sẽ 
diễn ra những vụ bùng phát, phun trào 
lớn tại những khu vực nhất định trên bề 
mặt mặt trời.

không chỉ trong mùa bão mặt trời mà 
ngay cả những thời điểm xảy ra một 
vụ bùng phát lớn trên Mặt trời, những 
người dân ở gần khu vực vùng cực sẽ 
được chiêm ngưỡng một hiện tượng 
cực quang đẹp mắt. Đó là do những 
luồng gió mặt trời mang theo những 
hạt mang điện năng lượng cao và cả 
từ trường mạnh sẽ tương tác với các 
nguyên tử, phân tử khí trong thành 
phần khí quyển trên Trái đất. những 
nguyên tử này sẽ bị “kích thích” rồi 
sau đó trở về “trạng thái bình thường” 
và giải phóng năng lượng dưới dạng 
photon. chính điều này tạo ra ánh sáng 
huyền ảo của cực quang. Màu sắc của 
cực quang là do các nguyên tử và phân 
tử của các nguyên tố khác nhau trong 
khí quyển tạo nên như oxy, nitơ…hiện 
tượng cực quang xảy ra ở gần vùng cực. 
nó thường bắt đầu phát sáng ở độ cao 
khoảng 100km từ mặt đất. khu vực cực 
quang trải rộng nhiều hay ít tùy thuộc 
vào cường độ hoạt động của Mặt trời.

Bão mặt trời có thể ảnh hưởng trực 
tiếp, thậm chí phá hủy mạng lưới thông 
tin liên lạc, vệ tinh và ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe của con người. Đối 
với ngành hàng không, bão mặt trời sẽ 
có ảnh hưởng đáng kể như cắt đứt liên 
lạc với trung tâm điều khiển trên mặt 
đất, gây những tai họa cho ngành hàng 
không. với phi hành gia,hệ thống vỏ 
tàu vũ trụ và bộ áo cũng như các trang 
thiết bị khác của họ cũng không thể 
ngăn chặn hết những tia năng lượng 
cao phát sinh trong những vụ nổ lớn 
trên mặt trời. 

Tại thời điểm bão mặt trời mạnh có thể 
phá hủy hệ thống thông tin liên lạc, gPS, 
mạng lưới điện, gây hư hại cho ngành 
dầu khí, viễn thông. những người bị tim 
mạch, tuần hoàn não, thần kinh…dễ 
dàng bị ảnh hưởng. Một cuộc điều tra 
gần đây cho thấy, số người vào viện và 
số người tử vong tăng lên trong mỗi lần 
xảy ra bão mặt trời. Trong khoảng thời 
gian 2012 - 2013, sẽ có khoảng gần 
50 trận bão từ sẽ hoạt động mạnh với 
cường độ lớn có thể lên tới 500 - 600 
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nT (nano Tesla – đơn vị đo từ trường). 
những trận bão từ có cường độ trên 
200 nT sẽ bắt đầu có ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người.

hầu như khi bão mặt trời xảy ra, toàn 
thế giới trong đó có việt nam sẽ bị tác 
động. Tuy nhiên, so với nhiều khu vực 
khác thì việt nam do đặc điểm vị trí địa 
lý sẽ chịu tác động nhẹ hơn. và chắc 
chắn rằng, bão mặt trời không thể gây 
nên ngày tận thế.

hơn 4 Tỷ năM nữA Mới có…ngày 
TẬn Thế

với sự phát triển các kỹ thuật quan sát, 
hệ thống kính thiên văn trong không 
gian và trên mặt đất cũng như sự rõ 
ràng, chính xác của các tính toán, các 
nhà khoa học chưa tìm thấy bất cứ mối 
nguy hại đến từ vũ trụ đối với Trái đất của 
chúng ta. hành tinh của chúng ta vẫn 

nằm trong vùng an toàn với quỹ đạo ổn 
định, không có bất cứ thiên thạch nào 
mang mối nguy hại gây ra ngày tận thế. 
Một vài thiên thạch, tiểu hành tinh nhỏ 
được thổi phồng là sẽ đâm vào Trái Đất 
và gây thảm họa tuyệt chủng là không 
có. có chăng, một vài thiên thạch hay 
tiểu hành tinh đó có quỹ đạo phức tạp 
hơn có thể cắt ngang quỹ đạo của Trái 
đất nhưng xác suất va chạm là vô cùng 
nhỏ. và trong hàng trăm hay lâu hơn 
nữa sẽ không có nguy cơ tuyệt chủng 
nào do thiên thạch gây ra.

ngày tận thế có thể chắc chắn nhất mà 
ai cũng phải tin, kể cả các nhà khoa học, 
đó là ngày sẽ diễn ra khoảng hơn 4 tỷ 
năm nữa. Đó là ngày Mặt Trời tàn lụi. 
Mặt Trời là một ngôi sao chỉ thuộc cỡ 
nhỏ trong vũ trụ. cuộc đời của nó chỉ 
kéo dài khoảng 10 tỷ năm. Mặt Trời đã 
sống được nửa quãng đời. như vậy, hơn 

4 tỷ năm nữa Mặt Trời tàn lụi cũng là 
lúc ngày tận thế sẽ đến với Trái Đất. Lúc 
đó, nhân Mặt Trời sẽ co lại thành một 
sao lùn trắng trong khi lớp vỏ giãn nở và 
không ngừng phình to vào không gian 
đến khi nuốt chửng cả quỹ đạo Trái đất 
và các hành tinh khác. không có bất cứ 
một dạng sống nào có thể tồn tại trong 
điều kiện cực đoan đó.

Đó là về khía cạnh từ vũ trụ. còn những 
nguyên nhân đến từ bản thân hành tinh 
của chúng ta như động đất, sóng thần... 
cũng không thể diễn ra đồng loạt được 
bởi vì chỉ khi chúng diễn ra đồng loạt 
mới có thể tạo ra mối nguy hại tuyệt 
chủng các loài. chúng ta được biết 
rằng, những nguy cơ đó chỉ xảy ra riêng 
lẻ ở một số khu vực và gây tổn hại cho 
một khu vực dân cư nhất định.
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