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Các nhà nghiên cứu cho rằng Vũ trụ của con người bắt ñầu với Vụ Nổ lớn khoảng 13 tỷ năm 
trước ñây, và ngay sau vụ nổ này, các hiệu ứng trọng lượng của chất tối bắt ñầu ảnh hưởng tới 
các chất khí khó ñiều khiển. Các ngôi sao ñầu tiên ñược hình thành từ chất tối và khí từ như 
thế nào từ lâu vẫn là một câu hỏi lớn cho các nhà khoa học, nhưng hiện giờ một mô phỏng 
máy tính tân tiến ñã ñưa ra một bức tranh chi tiết nhất về việc những ngôi sao ñầu tiên của Vũ 
trụ hình thành và tồn tại như thế nào.  
Cấu tạo của Vũ trụ thuở ban ñầu hoàn toàn khác với cấu tạo của nó ngày nay, và vật lý học 
chi phối Vũ trụ ban ñầu ñôi khi rất ñơn giản. Tiến sỹ Naoki Yoshida và ñồng nghiệp ñã kết hợp 
những ñiều kiện của Vũ trụ thuở ban ñầu, ñôi khi còn ñược nhắc tới như "kỷ vũ trụ tối", ñể mô 
phỏng sự hình thành của một vật thể thiên thể ñể nhờ ñó có thể làm sáng tỏ thời kỳ tăm tối 
này.  
Kết quả là một bản mô tả chi tiết về sự hình thành của phôi sao - trạng thái ban ñầu của một 
ngôi sao nguyên thuỷ to lớn của vũ trụ- và mô phỏng máy tính của các nhà nghiên cứu, ñược 
gọi là "ðá Rosetta vũ trụ", ñã ñặt nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn về quá trình hình 
thành nên một ngôi sao. Câu hỏi về việc những ngôi sao ñầu tiên ñược tiến hoá như thế nào 
rất quan trọng bởi vì sự hình thành của chúng và những vụ nổ sau ñó cung cấp những "hạt 
giống" cho sự ra ñời của các ngôi sao con sau này.  
Theo mô phỏng của họ, trọng lực hoạt ñộng ở các biến thể mật ñộ cực nhỏ ở khí và chất tối 
của Vũ trụ sau Vụ nổ lớn nhằm ñể hình thành nên trạng thái ban ñầu của một ngôi sao- một 
phôi sao với một khối lượng chỉ bằng một phần trăm của Mặt trời. Sự mô phỏng cho thấy 
những ñám khí tiền sao có thể ñã phát triển dưới những quy luật vật lý ñơn giản của Vũ trụ 
thuở sơ khai ñể hình thành nên phôi sao này như thế nào. Mô phỏng của Tiến sỹ Yoshida cũng 
cho thấy rằng phôi sao sẽ có thể tiến hoá thành một ngôi sao lớn có khả năng tổng hợp các 
nguyên tố nặng, chứ không chỉ ở các thế hệ sao sau này, mà ngay khi Vụ nổ lớn xảy ra.  
Lars Hernquist, một giáo sư ngành thiên văn học ở trường ñại học Harvard và là ñồng tác giả 
của bản báo cáo mới nhất, cho biết, bức tranh tổng thể về sự hình thành nên ngôi sao, và khả 
năng so sánh các vật thể dạng sao hình thành như thế nào ở các giai ñoạn và các khu vực 
khác nhau của Vũ trụ, sẽ tạo ñiều kiện cho việc nghiên cứu nguồn gốc của sự sống và hành 
tinh. Sự dồi dào của các nguyên tố hoá học trong Vũ trụ ñã tăng lên khi các ngôi sao ñược tích 
tụ lại và sự hình thành cũng như phá huỷ của các ngôi sao sẽ tiếp tục làm phân tán những 
nguyên tố này xa hơn trong toàn Vũ trụ. Vì vậy, tất cả các nguyên tố trong cơ thể con người 
ñược hình thành có nguồn gốc từ các phản ứng hạt nhân ở các trung tâm của các ngôi sao, từ 
rất lâu.  
Mô phỏng sự ra ñời của một phôi sao ở giai ñoạn sơ khai của Vũ trụ là một bước chủ chốt ñể 
hoàn thành mục tiêu ñầy tham vọng trong việc khái quát nên sự hình thành của toàn bộ một 
ngôi sao nguyên thuỷ và dự ñoán về khối lượng và những tính chất của những ngôi sao sơ 
khai của Vũ trụ. Rất cần có những máy tính công suất cao hơn, những dữ liệu vật lý quan 
trọng hơn và quy mô rộng hơn cho việc tính toán và mô phỏng, các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ 
mở rộng ñược sự mô phỏng lên quy mô khởi ñầu phản ứng nguyên tử, khi mà một vật thể 
dạng dao trở thành một ngôi sao thực thụ.  
Volker Bromm, Giáo sư trợ giảng của Khoa Thiên văn trường ðH Texas cho biết, Tiến sỹ 
Yoshida ñã tiến hành nghiên cứu về việc hình thành nên một ngôi sao thuở sơ khai với mô 
phỏng này, nhưng ñây mới chỉ là giai ñoạn ñầu ñể ñạt ñược mục tiêu cuối cùng. ðây mới chỉ 
giống như ñặt nền tảng cho nghiên cứu sâu. Nhóm nghiên cứu sẽ phải tiếp tục nghiên cứu lĩnh 
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vực này sâu hơn ñể tìm hiểu xem các mảnh phôi sao nhỏ bé ban ñầu phát triển như thế nào, 
theo từng lớp, ñể cuối cùng hình thành nên một ngôi sao lớn. Ở ñây, các lĩnh vực vật lý trở 
nên phức tạp hơn nhiều và cần thêm nhiều nguồn lực tính toán.  
P.A. (theo Science, 31/7/2008) 

 


