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L IăNịIăĐ U
Thiên văn học lƠ ngƠnh khoa học nghiên c u sự chuyển động, bản chất vật lí,
cấu tạo hóa học, quá trình phát sinh vƠ phát triển c a các thiên thể vƠ các hệ thiên
thể nh Mặt Tr i, Mặt Trăng, các hƠnh tinh (kể cả Trái Đất), sao chổi, các sao, các
thiên hà, ...
Trong ch
tín chỉ t

ng trình CĐSP Vật lý, học phần Thiên Văn học có th i l ợng 02

ng ng với 30 tiết lên lớp. Việc học Thiên Văn học giúp sinh viên vận

dụng đ ợc các kiến th c vật lí để nghiên c u các hiện t ợng tự nhiên trong vũ trụ,
có đ ợc thế giới quan chính xác về vũ trụ vƠ sự hình thƠnh vũ trụ.
Tập bƠi giảng Thiên Văn học nƠy đ ợc biên soạn dùng cho sinh viên CĐSP
ngƠnh Vật lý theo đúng nội dung đư đề ra trong đề c

ng chi tiết. Trên c s tham

khảo các tƠi liệu, giáo trình, bám sát giáo trình Thiên Văn học c a Bộ Giáo dục [1],
chúng tôi sắp xếp lại các kiến th c một cách có hệ thống, chi tiết giúp cho ng
học dễ dƠng trong việc tiếp thu kiến th c. Sau mỗi ch

i

ng có phần cơu hỏi ôn tập

vƠ bƠi tập cho sinh viên tự học.
BƠi gảng gồm có 08 ch
Các ch
th

ng:

ng từ 1 đến 5 trình bƠy các hiện t ợng có thể quan sát bằng mắt

ng hoặc các thiết bị đ n giản, các qui luật chuyển động c a các thiên thể. Để

học tốt các ch

ng nƠy, tr ớc hết sinh viên phải nắm vững các định luật, ph

trình mô tả chuyển động c a các thiên thể, ghi nhớ các điểm, các đ

ng

ng c bản trên

thiên cầu, các hệ toạ độ thiên văn…
Các ch

ng từ 6 đến 8 trình bƠy về thiên văn vật lý. Phần nƠy đề cập đến các

thƠnh tựu thiên văn đ ợc phát hiện nh các kĩ thuật, thiết bị, ph

ng pháp, ph ợng

tiện hiện đại. Vì th i l ợng lên lớp c a học phần ít nên các ch

ng nƠy đ ợc biên

soạn chi tiết cho sinh viên tự đọc.
Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong các thầy
cô đóng góp

ý kiến.

Mọi ý kiến

đóng góp xin gửi

kieuthu_686@yahoo.com. Xin chơn thƠnh cảm n.
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qua email:

BÀIăM ăĐ U
1. Đ iăt ợngăc aămônăThiênăVĕnăH c
Thiên Văn Học lƠ một ngƠnh khoa học ra đ i rất sớm, cách đơy khoảng 4 ngƠn
năm. Thiên văn học nghiên c u các thiên thể, những vật thể tồn tại trong bầu tr i
nh Mặt Tr i, sao, các hƠnh tinh, thiên hƠ, sao chổi...vƠ những qui luật chuyển động
c a chúng.
2.ăN iădungănghiênăcứu
Gồm 3 nội dung chính:
Phát hiện các qui luật chuyển động c a các thiên thể vƠ các hệ thiên thể nh
Mặt Tr i, Mặt Trăng, các hành tinh (kể cả Trái Đất), ...
Nghiên c u thƠnh phần cấu tạo vƠ bản chất vật lý c bản c a các thiên thể.
Nghiên c u về sự hình thƠnh tiến hoá c a các dải vật chất tồn tại trong vũ trụ.
3.ăPh

ngăphápănghiênăcứu
Khác với các ngƠnh khoa học khác, Thiên văn học không thể xơy dựng một

phòng thí nghiệm trên Trái Đất. B i vậy, ph

ng pháp ch yếu lƠ quan trắc thiên

văn.
Bằng mắt th

ng vƠ ch yếu bằng kính thiên văn ng

i ta đư quan sát sự di

chuyển c a các thiên thể để phát hiện ra qui luật chuyển động c a chúng.
Vào giữa thế kỉ XX, kính thiên văn vô tuyến ra đ i, có thể quan sát các thiên
thể vƠo ban ngƠy vƠ không lệ thuộc vƠo th i tiết, vƠo các thập kỉ cuối thế kỉ XX, các
trạm vũ trụ bay quanh Trái Đất có ng

i lƠm việc mang theo kính thiên văn, đặc

biệt kính thiên văn vũ trụ Hubble phóng ra năm 1990 đư phát hiện ra nhiều đối
t ợng thiên văn mƠ trên Trái Đất không thể quan sát đ ợc. Việc phóng các trạm tự
động lên Mặt Trăng, Hoả Tinh, ... đư lƠm cho ngƠnh khoa học thiên văn có thêm
khả năng nghiên c u mới có tính chất thực nghiệm.
Những hình ảnh mới nhất đ ợc kính thiên văn Hubble gửi về Trái Đất lƠ các
b c ảnh chụp một phần nhỏ c a một trong những phần rộng lớn có thể quan sát
đ ợc c a tinh vơn Carina Nebula trong dải Ngơn hƠ. Đó lƠ hình ảnh phần đỉnh c a
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một cột, đ ợc tạo thƠnh từ khí hidro vƠ bụi có chiều cao tới 3 năm ánh sáng, bốc
cao từ tinh vơn nƠy, đang bị hút vƠo vùng ánh sáng chói lọi c a những ngôi sao sáng
cạnh đó.
4. ụănghĩaăc aăvi cănghiênăcứuăThiênăvĕnăh c
Cho con ng

i một thế giới quan chính xác về vũ trụ vƠ sự tồn tại c a vũ trụ.

Tìm ra nguồn gốc c a vũ trụ vƠ quá trình tiến hoá.
Nghiên c u vũ trụ cho phép ta tìm ra các dạng tồn tại c a vật chất.
Đặt biệt việc nghiên c u thiên văn cho phép ta tìm ra các qui luật chuyển động
c a vũ trụ.
5.ăM tăs ăkháiăni măc ăb n
- Sao: lƠ những thiên thể nóng nh Mặt Tr i
- HƠnh tinh: lƠ những thiên thể quay quanh Mặt Tr i.
- Vệ tinh: lƠ những vật thể quay quanh Trái Đất quanh các hƠnh tinh.
- Thiên hƠ: lƠ một quần thể sao.
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PH NăA
CHUY NăĐ NGăC AăCỄCăTHIểNăTH ăVÀăTHIểNăVĔNăC U
Ch
Ch

ngă1. C UăTRỎCăH ăM TăTR I

ng nƠy đề cập đến các nội dung:

- Quá trình tìm ra Hệ Mặt Tr i c a loƠi ng

i;

- Cấu trúc c a Mặt Tr i: các thƠnh viên, cấu trúc, qui luật chuyển động.

1.1. B uătr iăsao - Nh tăđ ngă
1.1.1.ăB uătr iăsao - Kháiăni măthiênăc u
Nhìn lên bầu tr i, ta có cảm giác nh vũ trụ đ ợc giới hạn b i một vòm cầu
trong suốt (trên đó có gắn các thiên thể) mƠ trung tơm lƠ n i ta đang đ ng. Vòm cầu
t

ng t ợng nƠy đ ợc gọi lƠ thiên cầu.
Những đêm tr i quang, bằng mắt th

ng ta có thể nhìn thấy đ ợc 6000 sao,

đó lƠ những ngôi sao gần Trái Đất. Bằng kính thiên văn có thể nhìn đ ợc hƠng tỷ
sao vƠ hƠng triệu thiên hƠ.
Để quan sát bầu tr i, ng

i x a đư liên kết các ngôi sao thƠnh chòm sao t

ng

t ợng hình dạng một con vật nƠo rồi đặt tên, chẳng hạn các chòm sao Con gấu,

Thiên hậu, Tiên nữ, Tráng sỹ...Các sao trong chòm đều đ ợc kí hiệu  ,  ,  , ... Một

số sao cũng đ ợc đặt tên nh Thiên lang, Ch c nữ (sao  trong chòm Thiên Cầm),

Ng u Lang (sao  trong chòm Thiên

ng), Bắc cực (sao  trong chòm Tiểu

Hùng)...
1.1.2.ăNh tăđ ng
HƠng ngƠy ta thấy Mặt Tr i, Mặt Trăng, các sao...có hiện t ợng mọc
Đông từ từ dịch chuyển trên bầu tr i rồi lặn

phía

phía Tơy, ta có cảm giác nh toƠn bộ

thiên cầu đang quay quanh một trục xuyên qua n i ta đ ng. Hiện t ợng nƠy gọi lƠ
nhật động, vòng quay lƠ vòng nhật động, có chu kì lƠ một ngƠy đêm.
Trục quay t

ng t ợng nƠy cắt thiên cầu tại 2 điểm gọi lƠ thiên cực. Những

sao cƠng gần thiên cực có bán kính vòng quay cƠng nhỏ, những sao tại thiên cực
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nằm yên.

Tây

Bắc

Đông

Nam

Tây

Hình 1.1

1.2.ă Đ că đi mă chuy nă đ ngă bi uă ki nă c aă M tă Tr i,ă M tă Trĕngă vƠă cácă
hành tinh.
Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các hƠnh tinh ngoƠi nhật động ra, chúng còn sự dịch
chuyển đối với các chòm sao. Cách đơy 2000 năm, các nhƠ thiên văn đư rút ra
những nhận xét sau đơy về vũ trụ:
- Mặt Tr i vƠ Mặt Trăng từ từ dịch chuyển đối với các sao theo chiều ng ợc
với chiều nhật động (từ Tơy sang Đông). Mặt Tr i dịch chuyển một vòng đ ợc
khoảng 365 ngƠy, còn Mặt Trăng thì h n 27 ngƠy.
- Các hƠnh tinh nói chung cũng dịch chuyển đối với các sao theo chiều ng ợc
với chiều nhật động nh ng cũng có th i kì chúng dịch chuyển theo chiều ng ợc lại
nên chuyển động c a chúng trên nền tr i sao có dạng hình nút.
- Thuỷ Tinh vƠ Kim Tinh không bao gi

quá xa Mặt Tr i.

- Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các hƠnh tinh dịch chuyển đối với các sao theo các
quỹ đạo rất gần nhau, gần nh nằm trong cùng một mặt phẳng.
 

 Chòm S Tử 

Tháng 8









Hoả Tinh









Chòm con Tôm

HoƠng Đạo

Hình 1.2.Chuyển động hình nút c a Hoả Tinh trong các năm 1994-1995
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1.3.ăMôăhìnhănh tătơmăCopecnic
VƠo thế kỉ th II, nhƠ thiên văn học Hy Lạp Plotêmê đư đề xuất một mô hình
vũ trụ gọi lƠ mô hình địa tơm, coi Trái Đất lƠ trung tơm, Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các
hƠnh tinh đều quay quanh nó. Mô hình nƠy không đúng với thực tế.
Đến năm 1543, lƠ năm cuối đ i c a mình, Nicolai Copecnic - nhƠ khoa học
ng

i Ba Lan đư cho xuất bản cuốn sách: “Về sự quay c a thiên cầu”, trong đó có

mô hình vũ trụ nhật tơm với nội dung ch yếu sau:
- Mặt Tr i lƠ trung tơm vũ trụ ch không phải Trái Đất (Hình 1.3)
- Các hƠnh tinh chuyển động quanh Mặt Tr i theo quỹ đạo tròn cùng chiều
vƠ gần nh nằm trong cùng một mặt phẳng. CƠng xa Mặt Tr i, hƠnh tinh có chu kì
chuyển động cƠng lớn.
- Trái Đất cũng lƠ một hƠnh tinh. NgoƠi chuyển động quanh Mặt Tr i, Trái
Đất còn tự quay quanh một trục xuyên tơm, với chu kì chuyển động lƠ một ngƠy
đêm vƠ cùng chiều chuyển động quanh Mặt Tr i.
- Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất (lƠ vệ tinh c a Trái Đất)
- Thuỷ Tinh vƠ Kim Tinh có quỹ đạo chuyển động bé h n quỹ đạo Trái Đất.
Từ Mặt Tr i đi ra các hƠnh tinh: Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh, Mộc
Tinh, Thổ Tinh, Thiên V
- Các sao

ng Tinh, Hải V

ng Tinh, Diêm V

ng Tinh.

rất xa vƠ cố định trên thiên cầu

Thiê

Thu

Đ t

Kim

Hoa

Thổ
M c
H i



Hình 1.3. H ănh tătơmăc aăCopecnic
-7-

1.4.ăS ăkhẳngăđ nhămôăhìnhănh tătơmăCopecnic
1.4.1.ăQuanăsátăc aăG.Galileă(1564-1642)
Năm 1609, Galile đư chế tạo ra kính viễn vọng để quan sát thiên văn vƠ ông đư
thu đ ợc một số kết quả:
- Mặt Trăng có dạng hình cầu.
- Phát hiện ra 4 vệ tinh c a Mộc Tinh.
- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Tr i lớn h n khoảng cách từ Kim Tinh đến
Mặt Tr i.
- Dải Ngơn HƠ gồm vô số các sao
-

ớc tính đ ợc chu kì tự quay c a Mặt Tr i khoảng 27 ngƠy.

Đơy lƠ bằng ch ng thực nghiệm khẳng định sự đúng đắn c a học thuyết
Copecnic.
1.4.2.ăBaăđ nhălu tăKeple
Keple - nhà thiên văn học vƠ nhƠ toán học ng

i Đ c đư dựa trên số liệu quan

trắc Hoả Tinh trong 20 năm c a nhƠ thiên văn học Đan Mạch TikhoBrahe và các số
liệu quan trắc trong nhiều năm c a mình đư xơy dụng nên 3 định luật nổi tiếng cho
biết qui luật chuyển động c a các hƠnh tinh quanh Mặt Tr i.
1.4.2.1. Định luật I (1609)
“Các hƠnh tinh có quĩ đạo elip mƠ Mặt
Tr i

y

một trong hai tiêu điểm c a elip đó.”
p
;
r
1  e cos 

với p = F2K: thông số c a elip

K
V

F1

elip
a, b lƠ bán trục lớn vƠ bán trục nhỏ c a elip
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o c F2
m
b

a

a2  b2
e
: lƠ tơm sai c a
a

H

Hình 1.4

C

x

Khoảng cách từ Mặt Tr i đến cận điểm C vƠ viễn điểm V
rc  a (1  e)

rv  a (1  e)

.

1.4.2.2. Định luật II (1609)
“Bán kính vẽ từ Mặt Tr i đến hƠnh tinh quét đ ợc những diện tích bằng nhau
trong những khoảng th i gian bằng nhau.”
Ta có
S1=S2=S3 nếu t1=t2=t3
Biểu th c định luật
dS
 Const
dt

hay

rdl
 Const ; với dl  rd
2dt

dS r 2 d

 Const   : vận tốc diện tích (diện tích quét đ ợc
dt
2dt



trong một đ n vị th i gian).
Trong một số tr

ng hợp, ng

i ta còn viết định luật II

r 2 d
C .
dt

dạng

1.4.2.3. Định luật III (1619)
“ăBình ph

ng chu kỳ quay c a hƠnh tinh thì tỷ lệ với lập ph

c a quĩ đạo”
T2~

với h 

a3



T 2  ha 3 ;

 T2 

4 2
a3 ;
G ( M  m)

4 2
là hệ số tỷ lệ
G ( M  m)
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ng bán trục lớn

trong đó, M: khối l ợng Mặt Tr i;
m: khối l ợng hƠnh tinh.
Định luật III còn đ ợc phát biểu

dạng khác:

Xét hai hƠnh tinh có khối l ợng m1 và m2 thì theo định luật Keple, ta có:
T1 
2

4 2 a1
;
G ( M  m1 )

T2 

4 2 a2
G( M  m2 )

2



3

3

T1
a
 1 3 vì M  m1  M  m2
2
T2
a2
2

3

1.4.3.ăĐ nhălu tăv năv tăh păd n
Ta đư biết các hƠnh tinh chuyển động quanh Mặt Tr i còn các vệ tinh chuyển
động quanh hƠnh tinh. Vấn đề đặt ra lƠ lực gì đư đóng vai trò lƠ lực h ớng tơm trong
các chuyển động ấy? Niut n đư khái quát vƠ phát hiện ra một định luật chung c a tự
nhiên dựa trên việc nghiên c u 3 định luật c a Kepler, đó lƠ định luật vạn vật hấp
dẫn: “Lực hấp dẫn giữa hai vật tỉ lệ thuận với tích khối l ợng c a chúng vƠ tỉ lệ với
bình ph

ng khoảng cách giữa chúng”

Trong mục nƠy ta sẽ tìm định luật vạn vật hấp dẫn từ các định luật Keple

Từ ph

Ph

ng trình:

p

r  1  e cos 

r 2 d  C  Const
 dt

ng trình động lực học: d (

mv2
)  Fdr ;
2

với m lƠ khối l ợng hƠnh tinh;
v là vận tốc hƠnh tinh.
F là lực hấp dẫn c a Mặt Tr i tác dụng lên hƠnh tinh
Trong hệ toạ độ cực, vận tốc v có biểu th c
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(1.2)

(1.3)

v2  (

dr 2
d
)  r 2 ( )2 .
dt
dt

(1.4)

Thay (1.4) vƠo (1.3), ta đ ợc

d
m
dr
 d [( )2  r 2 ( )2 ]  Fdr .
dt
dt
2

dr
d
m d dr 2
.

[( )  r 2 ( ) 2 ]  F
d
dt
2 d dt

hay
Từ (1.2)
và

(1.5)
(1.5a)

d C

dt r 2

d 1
dr dr d dr C
 
  2  C
( ) .
d r
dt dt dt dt r

Thay vào (1.5a)
dr
C2
d 1
m d

{C 2 [ ( )]2  r 2 4 }  F
d
r
d r
2 d

-->

mC 2 d d 1 2 d 1
dr
 { [ ( )] 
( 2 )}  F
2
d d r
d r
d

-->

dr
mC 2
d 1 d2 1
d 1
 {2
( ) 2 ( ) 
( 2 )}  F
d
d r d r
d r
2

mC 2
1 dr d 2 1
2 dr
dr
-->
 {2( 2 )
 2 ( ) 3  } F
2
r d d r r d
d

--> 

mC 2 d 2 1
1
{ 2 ( )  }  F .
2
r
d r
r

Từ (1.2), ta có:

1 1 e
  cos  .
r p p

Vi phơn 2 lần, ta đ ợc
d2 1
e
( )   cos  .
2
d r
p

Kết hợp với (1.5b)
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(1.5b)



mC 2
e
1
 { cos   }  F .
2
r
p
r


Đặt k 

mC 2 1
 F.
r2 p

m
C2
là hằng số  F  k 2 .
r
p

k có giá trị chung cho mọi hƠnh tinh. Thật vậy:
Vận tốc diện tích mƠ hƠnh tinh quét đ ợc:  
--> k 

ab
T

.

C2
a3 4 2
. (theo định luật 3 Niut n)
 4 2 2 
p
T
h

Lực mƠ hƠnh tinh tác dụng lên Mặt Tr i lƠ F’ có cùng độ lớn nh ng ng ợc
chiều với lực F:
F'  k'

F=-F’  k '

M
r2

M
M
 k ' 2 km = k’M
2
r
r



k
k'
  G  Const
M m

 F  G

Mm
Mm
, F'  G 2 ;
2
r
r

với G = 6,67.10-11N.m2/kg2: hằng số hấp dẫn

1.5. CácăthƠnhăviênătrongăh ăM tăTr i
1.5.1.ăM tăTr i
trung tơm c a hệ lƠ vật tự phát sáng, phần sáng có dạng hình cầu gọi lƠ
quang cầu, có đ

ng kính 1392000km, mMT = 333000mTĐ = 1,989.1030kg.

Mặt Tr i tự quay quanh một trục có chu kì tăng từ xích đạo đến hai cực với
giá trị trung bình khoảng 28 ngƠy.
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1.5.2. Các hành tinh
Hệ Mặt Tr i gồm có: Th y tinh, Trái Đất, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ
tinh, Thiên V

ng tinh, Hải V

ng tinh, Diêm V

ng tinh.

Mặt phẳng quỹ đạo c a các hƠnh tinh gần trùng với mặt phẳng quỹ đạo c a
Trái Đất, chỉ lệch vƠi độ. Chỉ có quĩ đạo Thuỷ tinh
vƠ Diêm V

ng tinh

gần Mặt Tr i nhất lệch đến 7 0

ngoƠi cùng lệch đến 170.

Tơm sai c a phần lớn các hƠnh tinh lƠ bé nên trong nhiều tr
xem quĩ đạo các hƠnh tinh lƠ đ

ng hợp có thể

ng tròn.

1.5.3.ăCácăti uăhƠnhătinh
Hiện nay đư phát hiện ra trên 2500 tiểu hƠnh tinh, chỉ có 4 tiểu hƠnh tinh có
kích th ớc lớn hƠng trăm km, số còn lại có kích th ớc từ vƠi nghìn đến hƠng chục
km.
1.5.4.ăSaoăchổi,ăsaoăbĕng
Sao chổi lƠ những thiên thể nguội, có kích th ớc bé vƠ chuyển động quanh
Mặt Tr i với quĩ đạo elip rất dẹt.
Sao băng lƠ những vật thể nhỏ bay quanh mặt Tr i trong không gian giữa các
hƠnh tinh, khi đi qua khí quyển Trái Đất thì bốc cháy vƠ phát sáng, nếu cháy không
hết thì phần còn lại sẽ r i xuống Trái Đất nên đ ợc gọi lƠ thiên thạch.
1.5.5.ăCácăđ năv ăđoăkho ngăcáchătrongăthiênăvĕn
- Đ n vị thiên văn (đvtv): có độ dƠi bằng khoảng cách trung bình từ Trái Đất
đến Mặt Tr i:
1 đvtv = 1,496.1011m
- Năm ánh sáng (nas): có độ dƠi bằng quưng đ

ng truyền c a năm ánh sáng

trong chơn không trong th i gian 1 năm:
1 nas = 9,460.1015m = 6,324.104đvtv
- Parsec (ps): có độ dƠi bằng quưng đ

ng truyền c a ánh sáng trong chơn

không trong th i gian 1 năm: 1 ps = 3,086.1016m = 206265 đttv
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CỂUăH IăỌNăT P
1. Hưy giải thích các đặc điểm chuyển động nhìn thấy c a Mặt Tr i, Mặt Trăng, các
hƠnh tinh vƠ các ngôi sao theo mô hình nhật tơm Copecnic.
2. Trình bày ba định luật c a Keple vƠ từ ba định luật Keple thiết lập định luật vạn
vật hấp dẫn c a Niut n.
3. Hưy giải thích bằng cách nƠo các pha c a Kim Tinh đ ợc quan sát b i Galileo,
giúp ông khẳng định mô hình nhật tơm vƠ bác bỏ mô hình địa tơm.
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BÀIăT PăCH
1. Để tìm sao Bắc Cực thì ng

NGăI

i ta dựa vƠo chòm sao Gấu Lớn (Đại Hùng hay còn

gọi lƠ chòm Bắc Đẩu lớn) hoặc chòm sao Thiên Hậu. Sau 2 gi quan sát vị trí
các sao thì vị trí chúng thay đổi nh thế nƠo?
2. Dựa vƠo hệ nhật tơm Copecnic, hưy giải thích hiện t ợng chuyển động hình nút
c a các hƠnh tinh.
3. Giải thích đặc điểm chuyển động nhìn thấy c a thiên cầu, Mặt Tr i, Mặt Trăng
vƠ c a các hƠnh tinh theo hệ nhật tơm Copecnic.
4. Dựa vƠo đặc điểm chuyển động nhìn thấy c a Kim Tinh vƠ Th y Tinh, hưy xác
định khoảng cách từ mỗi hƠnh tinh nƠy đến Mặt Tr i (theo đ n vị thiên văn) vƠ
chu kì chuyển động c a chúng quanh Mặt Tr i theo đ n vị năm (coi các hƠnh
tinh chuyển động quanh Mặt Tr i theo quỹ đạo tròn).
5. Vì sao Kim Tinh có khi xuất hiện vƠo buổi sáng (sao Mai), có khi xuất hiện vƠo
buổi chiều (sao Hôm)?
6. Mộc Tinh cách Mặt Tr i 5,2 đvtv. Vậy sau bao nhiêu năm Mộc Tinh đi đ ợc 1
vòng quanh Mặt Tr i?
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ngă2. QUIăLU TăCHUY NăĐ NGăC AăCỄCăTHIểNăTH ă

Ch

TRONGăTR
Ch

NGăL CăH PăD N

ng nƠy đề cập đến các vấn đề:

Cách xác định khối l ợng c a Trái Đất, Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các hƠnh
tinh...?
Giải thích vì sao Mặt trăng chỉ chạy quanh Trái Đất vƠ cùng Trái Đất chạy
quanh Mặt Tr i?
LƠm thế nƠo để phóng đ ợc các trạm vũ trụ lên Mặt Trăng, lên các hƠnh tinh
vƠ để tới các vì sao xa xăm?

2.1. TráiăĐ t
Cũng nh các hƠnh tinh khác, Trái Đất có dạng hình cầu h i dẹt

hai cực:

- Bán kính trung bình là 6371,23km.
- Khối l ợng: 5977.1018 tấn.
- Khối l ợng riêng: 5,5 kg/dm3.
- Độ dẹt:  

a b
1

a
298,25

- Chu kỳ tự quay lƠ 23 gi 56 phút.
- Có một vệ tinh lƠ Mặt Trăng.
2.1.1.ăH ăto ăđ ăđ aălí
Để xác định vị trí c a một điểm trên mặt đất, ng

với  : vĩ độ địa lí,  :kinh độ địa lí.
Đ ng

i ta dùng toạ độ cong ( , ) ,

nửa địa cầu Bắc quan sát bầu tr i sao ta thấy bầu tr i nhật động ng ợc

chiều kim đồng hồ. Mặt phẳng qua tơm O vƠ thẳng góc với trục quay cắt mặt đất
theo một đ

ng tròn gọi lƠ xích đạo. Xích đạo chia Trái Đất lƠ hai nửa Bắc vƠ Nam.

2.1.1.1. Vĩ độ
Đ

ng c bản để tính vĩ độ địa lí lƠ các vĩ tuyến (lƠ các vòng tròn nhỏ song
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song với xích đạo). Xích đạo lƠ vĩ tuyến số 0.
Vĩ độ c a một n i có trị số bằng góc tạo thƠnh b i
mặt phẳng xích đạo vƠ đ

ng dơy dọi qua n i đó.

.G

Vĩ độ c a n i A lƠ:  A  AOA
^

0     / 2 : ng với

  / 2    0 : ng với

CB

O

'

G’

Bắc bán cầu



A



A’

CN

Nam bán cầu

Hình 2.1

2.1.1.2. Kinh độ
Đ

ng c bản để tính kinh độ lƠ các kinh tuyến (lƠ các vòng tròn đi qua hai

địa cực). Kinh tuyến qua đƠi thiên văn Greenwich (Anh) lƠ kinh tuyến gốc hay lƠ
kinh tuyến số 0.
Kinh độ c a một n i có trị số bằng góc nhị diện tạo b i 2 mặt phẳng ch a
kinh tuyến gốc vƠ kinh tuyến đi qua n i đó.


Kinh độ c a A:   G 'OA ,

0    3600 ,

hoặc  1800    1800
Dấu + ng với n i

phía Đông kinh tuyến gốc;

Dấu - ng với n i

phía Tơy kinh tuyến gốc.

Ví dụ: HƠ Nội:  =105052
LaHabana:  =-820

2.1.2.ăS ăph ăthu căc aăgiaăt cătr ngătr

CB

ngăvƠoăvĩăđ ăđ aălí

a1

g0g

a

0

Theo định luật vạn vật hấp dẫn, một vật

ngoƠi Trái

Đất cách tơm Trái Đất khoảng r sẽ bị Trái Đất hút một lực:
F G

M Dm
M Dm
;
G
2
( RD  h)2
r

với MĐ là khối l ợng Trái Đất,
RĐ là bán kính Trái Đất,
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g0
RD

O

CN

Hình 2.2

a2

H là độ cao c a vật trên mặt đất.
Tại mặt đất: h=0  F  G

M Dm
 P  mg0 (P là trọng l ợng c a vật tại mặt
2
RD

đất).
 g0  G

MD
2
RD

độ cao h:

g G

(2-1)
MD
( RD  h) 2

(2-2)

Thực tế, giá trị c a g0 còn phụ thuộc vƠo vĩ độ địa lí, vì Trái Đất đang quay

với vận tốc  nên có lực quán tính li tơm đặt lên vật nên ph

ng c a trọng lực

không đi qua tơm c a Trái Đất

Tại vĩ độ  , gia tốc quán tính lƠ: a   2 RDCos

Lúc này, ta có

g  g 0  a

g  g0  a1  g0  a cos   g0   2 RD cos 

(2-3)

Ta thấy, cƠng tiến về địa cực (  cƠng lớn) thì g cƠng tăng. H n nữa do Trái
Đất dẹt

cực nên bán kính Trái Đất cũng phụ thuộc vƠo vĩ độ đại lí.

2.1.3. Cáchăxácăđ nhăkh iăl ợngăTráiăĐ t
Theo (2-3), để xác định khối l ợng Trái Đất MĐ thì cần
m

xác định đ ợc G


m

Xác định hằng số G

M

Năm 1789 Herry Cavendish đư xác định đ ợc hằng số G
bằng cách treo vƠo hai đầu đòn cơn c a một chiếc cơn xoắn

T

O

M

T’

d m

Hình 2.3

quay quanh O hai quả cầu nhỏ cùng khối l ợng m vƠ hai quả
cầu lớn có khối l ợng M.
Cho các cặp M - m gần nhau. Do lực hấp dẫn, các quả cầu hút nhau cho đến
khi cơn xoắn đ ợc cơn bằng, M - m cách nhau đoạn lƠ d.

- 18 -

Do đối x ng nên Fhd  Fxoan  2

GMm
d2

Đo m, M, d, Fxoắn ta đ ợc G = (6,67259  0,00085).10-11m3/kgs2


Xác định khối l ợng Trái Đất (do Philip Von

Jolli xác định vƠo năm 1881)

m

m

Thiết bị nh hình 2.4: trên 2 đĩa cơn có 2 quả cầu
nhỏ khối l ợng m, khi cho quả cầu

d

n

M

bên trái lại gần

một quả cầu lớn M thì cơn mất thăng bằng. Để cơn tr

Hình 2.4

lại thăng bằng, đặt vƠo đĩa cơn kia một khối l ợng n.
Quả cầu

đĩa bên trái chịu tác dụng b i lực hấp dẫn c a Trái Đất vƠ M
F1  G

M Dm
Mm
G 2
2
d
RD

đĩa bên phải, hai khối l ợng m vƠ n đều chịu tác dụng c a lực hấp dẫn Trái
Đất
F2  G

Mn
M Dm
G 2
2
RD
RD

Cơn thăng bằng nên F1  F2  M D 

Mm RD 2
( )  5,976.1024 (kg)
n d

2.2.ăBƠiătoánăhaiăv t.ăBi uăthứcăchínhăxácăc aăbaăđ nhălu tăKeple
Khi khảo sát chuyển động c a một hƠnh tinh quanh Mặt Tr i, c a một vệ tinh
quanh hƠnh tinh mƠ không xét tới t

ng tác c a các thiên thể khác, t c lƠ xét bƠi

toán hai vật. Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn c a Niut n cho bài toán hai vật, ta
có thể thƠnh lập biểu th c chính xác c a các định luật Keple.
2.2.1.ăSuyăraăđ nhălu t III Keple
Xét hai vật có khối l ợng m1 và m2 chuyển động quanh khối tơm chung C,
khoảng cách từ chúng đến khối tơm lƠ r1 và r2


m1



C
r1

r2

Hình 2.5
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m2

Vì lực hấp dẫn h ớng dọc theo đ

ng nối khối tơm vƠ vật, cả hai cùng quay

trên quĩ đạo c a chúng với chu kì T.
Lực h ớng tơm c a chúng đ ợc xác định b i
4 2
mv
F1  1 1  m1 2 r1  m1 2 r1
r1
T
2

(2.4a)

mv
4 2
F2  2 2  m2 2 r2  m2 2 r2 .
r2
T
2

(2.4b)

Theo định luật 3 Niut n: F1=F2


Đặt a = r1+r2

 r1 

r1 m2
r
m2

 1 
r2 m1
r1  r2 m1  m2

m2 a
.
m1  m2

Lực hấp dẫn giữa hai vật lƠ Fhd =F1=F2
G


4 2
4 2 m2 a
m1m2
;
m
r
m


1
1
1
T 2 (m1  m2 )
a2
T2

T 2 (m1  m2 ) 4 2
.

a3
G

(2.5)

Đơy lƠ biểu th c c a định luật 3 Keple.
Xét 2 hành tinh m1 và m2 chuyển động quanh Mặt Tr i có khối l ợng M
Từ ph

ng trình (2.5), ta có

T 21 ( M  m1 ) 4 2

;
3
G
a1

T 2 2 ( M  m2 ) 4 2

.
3
G
a2

T 21 ( M  m1 ) a13

Từ (2.6a) vƠ (2.6b) suy ra
.
T2 ( M  m2 ) a23
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(2.6a)

(2.6b)

Do M >> m1, m2 

T 21 a13
 3 : đơy lƠ biểu th c Keple đư đ ợc thiết lập từ thực
2
T2
a2

nghiệm.
2.2.2.ăSuyăraăđ nhălu tăI Keple
Khi xét bƠi toán hai vật: vật th hai chuyển động quanh khối tơm c a vật th
nhất, vật th hai chịu một lực có ph
nhất. G đ ợc gọi lƠ tơm c a tr
c a chất điểm trong tr

ng vƠ bƠi toán đ ợc gọi lƠ bƠi toán chuyển động

ng xuyên

tơm. Quỹ đạo c a chất điểm lƠ đ
elip mƠ tơm c a tr

ng đi qua một điểm lƠ khối tơm G c a vật th

y

ng

ng lƠ một tiêu

V

điểm.

r’
F’



C

x

m

b

Xét một hƠnh H đang chuyển
a

động quanh Mặt Tr i, Mặt Tr i lƠ

Hình 2.5

tiêu điểm F nh hình vẽ
e

r
F
c

o

H

a 2  b2 c

a
a

, c= OF , r+r’ = 2a , p = a(1-e2)

FC = a(1-e)

;

FV = a(1+e)

Trong tam giác HFF’, có: r '  r 2  (2c)2  2rc cos(   )
2

 r '  r 2  (2ae)2  2r 2ae cos 
2

 (2a  r )2  r 2  4a 2e2  4are cos

 4ar (1  e cos  )  4a 2 (1  e2 )

r 

(2.7) lƠ ph

ng trình c a đ

a(1  e2 )
1  e cos 

(2.7)

ng elip trong hệ toạ độ cực với 0  e <1.

Áp dụng định lý Pitago, ta có:
r '  ( x  ae)2  y 2

(2.8)

r  ( x  ae)2  y 2

(2.9)

2

2
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 r '  r 2  4aex  (r '  r )(r '  r )  4aex
2

 r'  r 

Thay vào các ph

4aex
 2ex  r '  2a  r '  2ex  r '  a  ex
2a

ng trình (2.8) vƠ (2.9), ta đ ợc

x
y
( )2  ( )2  1
a
b

(2.10)

Diện tích elip: S  4 dy  dx  ab .
b

b

0

0

Elip lƠ một trong những đ
e = 0: quĩ đạo lƠ đ

ng cong conic, tuỳ theo giá trị tơm sai mƠ ta có
ng tròn

0  e < 1: quĩ đạo lƠ elip
e = 1: quĩ đạo lƠ parabol
e > 1: quĩ đạo lƠ hypbol
2.2.3. Suyăraăđ nhălu tăII Keple

Xét một hƠnh tinh H cách Mặt Tr i một khoảng r, có vận tốc lƠ v.
Sau th i gian t , hƠnh tinh đến H’, bán kính vect quét đ ợc lƠ:
 

vt t
; với vt là thƠnh phần vect vận
r

tốc vuông góc với r.

F

Diện tích mƠ bán kính vect quét đ ợc:
1
S  rvt t
2



H’
  S vt v
1
r
H
m

Hình 2.6

r 2 d C
dS 1
 rvt 

dt 2
2 dt
2

Vận tốc diện tích:  

S C
  C  2 .
T 2

Vậy định luật 2 Keple đ ợc xơy dựng từ thực nghiệm lƠ chính xác.
2.3.ăPh

ngătrìnhănĕngăl ợng
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2.3.1.ăS ăb oătoƠnăc ănĕngătrong m tăh ăh păd n
Một hệ cô lập không có nội ma sát có động năng lƠ Eđ, thế năng lƠ Et. C năng
c a hệ đ ợc bảo toƠn:
E = Eđ + Et = const
Xét một vật m chuyển động trên quĩ đạo x(t) trong tr

ng xuyên tơm chịu tác

dụng c a một lực F.
Công c a lực F lƠ nó dịch chuyển từ A đến B trong th i gian dt lƠ
W   F dx
B

(2.11)

A

Nếu lực F chỉ lƠm biến thiên động năng. Áp dụng định luật II Niut n vƠ định
nghĩa vận tốc, ta có:
Fdx  m(
W  (

mv2
dv
)vdt  m(vdv)  d (
)
dt
2

mv2
mv2
)B  (
) A  EB  E A .
2
2

(2.12)

đơy nếu hệ có hai vật m1 và m2 thì động năng c a hệ lƠ
Ehe 

m1v1
mv
 2 2 .
2
2
2

2

Nếu lực F chỉ lƠm thay đổi thế năng. Lúc nƠy giữa hai vật chỉ có lực hấp dẫn,
ta có:
Fdx  G
 W  (G

đơy thế năng t

m1m2
mm
dr  d (G 1 2 )
2
r
r

m1m2
mm
) B  (G 1 2 ) A  EtB  EtA .
r
r

ng tác lƠ : Et  G

Khi r   thì Et  0 .

m1m2
.
r

Từ (2.12) và (2.13) (Et+Eđ)B = (Et+Eđ)A
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(2.13)

Hay

EB = EA = const

Vậy, c năng c a một hệ hấp dẫn đ ợc bảo toƠn:
E

2.3.2.ăPh

m1v1 m2v2
mm

 G 1 2  Const .
2
2
r2
2

2

ngătrìnhănĕngăl ợng

Vật m chuyển động quanh vật M theo quỹ đạo elip có bán trục lớn lƠ a, tơm
sai e.
Theo định luật II Keple, ta có:
rc vc  rv vv 

rc  a(1  e)

2ab
C
T

(2.14)

rv  a(1  e)

b 2  a 2 (1  e 2 )

4 2 a3
4 2 a 3
Theo định luật III Keple: T 

G( M  m)
GM
2

Từ các ph
vc 

ng trình (2.14), suy ra:

2ab
4 2 a 2b 2 GM 4 2 a 4 (1  e2 )
2
 vc 

2
Trc
4 2 a3a 2 (1  e) 2
T 2 rc

 vc 
2

Năng l ợng c a m
Ec 

GM 1  e
(
)
a 1 e

cận điểm:

mvc
mM GMm 1  e GMm 1
GMm
.
(
)
(
)
G

2
2a 1  e
rc
a 1 e
2a
2

Vì c năng c a vật đ ợc bảo toƠn nên
E

GMm
2a

Nh vậy, năng l ợng cƠng lớn thì bán trục lớn c a quĩ đạo cƠng lớn.
Theo định luật bảo toƠn năng l ợng, ta đ ợc

- 24 -

1 2 GMm
GMm

mv 
2
2a
r

(2.15)

 v 2  GM (  ) .
2
r

Ph

1
a

ng trình nƠy gọi lƠ ph

ng trình năng l ợng. Dạng quĩ đạo c a vật có

khối l ợng m, chuyển động quanh vật có khối l ợng M phụ thuộc vƠo bình ph

ng

vơn tốc vƠ phụ thuộc vƠo năng l ợng.
Quỹ đạo tròn khi a = r : vt 2  GM

1
r

Quỹ đạo parabol khi a =  : v p 2  GM

2
r

Quỹ đạo elip với ve thoả : vt < ve < vp.

2.4.ăXácăđ nhăkh iăl ợngăthiênăth ătrongăh ăM tăTr i
2.4.1. Xácăđ nhăkh iăl ợngăcácăthiênăth
Khối l ợng các thiên thể có thể đ ợc xác định qua định luật III Keple hay qua
sự phơn tích đặc điểm nhiễu loạn trong chuyển động c a một thiên thể do thiên thể
có khối l ợng cần xác định gơy nên.
Để xác định khối l ợng Mặt Tr i, ta xét một vệ tinh chuyển động quanh một
hƠnh tinh, vƠ hƠnh tinh chuyển động quanh Mặt Tr i.
Gọi bán trục lớn, khối l ợng vƠ chu kì c a hƠnh tinh lần l ợt lƠ a0, m0, T0
và bán trục lớn, khối l ợng vƠ chu kì c a vệ tinh lần l ợt lƠ a, m, T.
Theo định luật III Keple, ta có
3
 2
4 2 a0

T
 0
G ( M 0  m0 )


2 3
T 2  4 a

G (m0  m)

T
(m0  m) a0
 02 

T
( M 0  m0 ) a 3
2

3

Vì M0 >> m0; m0 >> m nên


T0
m a
 0  03
2
T
M0 a
2

3
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(2.16)

Chẳng hạn để xác định khối l ợng hƠnh tinh m0, ta có:
- T và T0 , a và a0 đ ợc xác định bằng cách theo dõi thiên văn;
- Khối l ợng Mặt Tr i M0 = 330.000.MTĐ = 199.1028kg.
Từ đó tính đ ợc m0.100.
2.4.2. Xácăđ nhăkh iăl ợngăM tăTrĕng
Vì Mặt Trăng không quá nhỏ so với Trái Đất nên không thể lấy gần đúng:

m  m0 m0 .

Xem Mặt Trăng vƠ Trái Đất quay quanh một khối tơm chung O.
Ta có: m(r-x) = m0 .
Ng

(2.17)

i ta tính đ ợc:

m
0

x = 4635km; r = 384.400km

x

o


r

Thay vào (2.17), ta đ ợc: m0 = 81,5m.

Hình 2.7

CỂUăH IăỌNăT P
1. Nêu cách xác định khối l ợng c a Trái Đất, Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các hƠnh
tinh.
2. Thế nƠo lƠ bƠi toán hai vật. Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn c a Niut n cho bài
toán hai vật, hưy thiết lập ba biểu th c chính th c c a các định luật Keple.
3. Hưy ch ng minh rằng c năng c a một hệ hấp dẫn đ ợc bảo toƠn.
4. Thiết lập ph

ng trình năng l ợng c a vật m chuyển động trong tr

ng lực

xuyên tơm quanh M theo quỹ đạo elip có bán trục lớn lƠ a, tơm sai e. Từ đó suy ra
suy ra nhận xét quỹ đạo c a vật m phụ thuộc vƠo bình ph
vƠo năng l ợng.
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ng vận tốc vƠ phụ thuộc

BƠiăt păch

ngă2

1. Khối l ợng Mặt Tr i lớn gấp bao nhiêu lần khối l ợng Trái Đất biết rằng:
- Chu kì quay c a Mặt Trăng quanh Trái Đất lƠ 27,2 ngƠy, bán kính quỹ đạo
là 384.000km;
- Chu kì quay c a Trái Đất quanh Mặt Tr i lƠ 365 ngƠy, bán kính quỹ đạo lƠ
150.000.000km.
2. Một vệ tinh nhơn tạo chuyển động quanh Trái Đất theo quĩ đạo elip với tơm sai e,
bán trục lớn lƠ a vƠ chu kì T.
a. Tính vận tốc c a vệ tinh

cận điểm vƠ viễn điểm. So sánh hai vận tốc ấy.

b. Áp dụng: e = 0,02; a = 1000km. Hưy tính độ cao c a vệ tinh, biết bán kính
Trái Đất lƠ R = 6370km.
3. Sao chổi Halley 76 năm, quỹ đạo rất dẹt với tâm sai e = 0,967
a. Xác định bán trục lớn quỹ đạo
b. Xác định khối l ợng c a Mặt Tr i
c. Tính khoảng cách cận nhật vƠ viễn nhật.
d. So sánh động năng

cận điểm vƠ viễn điểm.

4. Hưy tính độ cao vƠ vận tốc ngang c a một vệ tinh địa tĩnh (chuyển động tròn
quanh Trái Đất với chu kì bằng chu kì tự quay c a Trái Đất). Cho khối l ợng Trái
Đất lƠ 6.1024kg.
5. Tính gần đúng khối l ợng Mộc Tinh biết nó chuyển động quanh Mặt Tr i theo
quỹ đạo với bán trục lớn aM = 5,2 đvtv, chu kì TM = 11,9 năm. Biết rằng vệ tinh
Gamymed c a Mộc Tinh chuyển động quanh nó với bán trục lớn aG = 7,14.10-3đvtv,
chu kì TG = 1,9.10-2 năm. Cho biết khối l ợng Mặt Tr i M = 1,99.1030kg.
6. Tìm vị trí t

ng đối c a khối tơm c a hệ: Mặt Tr i vƠ Mộc Tinh.

7. Tính vận tốc vũ trụ cấp I vƠ cấp II Mặt Trăng vƠ Hỏa Tinh.
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Ch
Ch

ngă3. ĐI UăKI NăM CăVÀăL NăC AăCỄCăTHIểNăTH
ng nƠy gồm các nội dung sau:

- Vị trí c a các thiên thể trên bầu tr i;
- Điều kiện mọc vƠ lặn c a các thiên thể;
- Cách quan sát bầu tr i

các vĩ độ khác nhau.

3.1. Thiênăc uăvƠăcácăkháiăni mătrênăthiênăc u
3.1.1.ăĐ nhănghĩaăthiênăc u
Thiên cầu lƠ một vòm cầu t
cùng lớn vƠ các thiên thể d

ng t ợng có tơm lƠ n i ta đ ng, có bán kính vô

ng nh đ ợc phơn bố trên đó.

Trục quay c a thiên cầu theo ph

ng trục quay c a Trái Đất đ ợc gọi lƠ trục

vũ trụ, trục nƠy cắt thiên cầu tại hai điểm lƠ thiên cực Bắc P vƠ thiên cực Nam P’.
3.1.2.ăCácăkháiăni mătrênăthiênăc u
- Thiênăđ nhăZăvƠăđ iăthiênăđ nhăZ’: đ
góc với mặt đất

ngăchơnătr iă: mặt phẳng vuông góc với OZ

phẳng nƠy cắt thiên cầu theo một vòng tròng lớn gọi lƠ

X
Đ

B

( tiếp tuyến với mặt đất) gọi lƠ mặt phẳng chơn tr i. Mặt
đ

P

n i ta đ ng cắt thiên cầu tại 2 điểm Z

vƠ Z’.
-Đ

Z

ng thẳng

O

N

T
X’

P’
Z’

Hình 3.1

ng chơn tr i NTBĐ.
- Xíchă đ oă tr i: mặt phẳng qua O vƠ vuông góc với PP’ cắt thiên cầu theo

một vòng tròn lớn gọi lƠ xích đạo tr i (XX’).
Xích đạo tr i cắt đ

ng chơn tr i tại hai điểm lƠ điểm Đông (Đ) vƠ điểm Tơy

(T).
- Vòngăgi :ălƠ các vòng đi qua 2 thiên cực thẳng góc với xích đạo tr i.
- Kinhă tuy nă tr i:ă lƠ vòng tròn đi qua 2 thiên cực vƠ thiên đỉnh, nửa vòng
tròn ch a thiên đỉnh Z lƠ kinh tuyến trên, nửa vòng còn lại lƠ kinh tuyến d ới.

- Đi măxuơnăphơn  : lƠ một trong hai giao điểm c a xích đạo tr i vƠ hoƠng
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đạo (lƠ quỹ đạo chuyển động biểu kiến c a Mặt Tr i).

3.2.ăCácăto ăđ ătrênăthiênăc u
3.2.1.ăH ăto ăđ ăchơnătr i
- Vòng c bản lƠ đ

ng chơn tr i, điểm c bản lƠ thiên đỉnh.

- Hệ gồm hai toạ độ:

 Độ cao h: lƠ khoảng cách từ thiên thể đến đ
h  SS '  SOS '
^

Có khi ng

;

ng chơn tr i.

0  h  900

Z

cao. Khoảng cách đỉnh Z c a sao S lƠ: h + Z = 900.
 Độ ph

Độ ph

P

i ta dùng khoảng cách đỉnh Z thay cho độ

S
Đ

B

h
N

O

ng A

A

S’
N

ng c a một thiên thể cho ta biết ph

P’

ng

Z’

quan sát thiên thể đó

Hình 3.2
^

A = cung NS’= NOS ' (tính từ điểm Nam theo
chiều nhật động).

0  A  3600 .

3.2.2.ăH ăto ăđ ăxíchăđ oă1

Z

- Vòng c bản lƠ kinh tuyến trên vƠ xích đạo tr i.

P

- Hệ gồm hai toạ độ:

+ Xích vĩ  : lƠ khoảng cách góc từ thiên thể

đó đến xích đạo tr i.
i ta vẽ

vòng gi qua thiên thể đó (nửa vòng tròn lớn vẽ từ P qua
thiên thể S đến P’).
 = cung SS’= SOS ' ;
^

 900    0 :

Bắc bán cầu;
Nam bán cầu.
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N

S’

O
N

P’

X

Để xác định xích vĩ c a một thiên thể, ng

0    900 :

B

X



S

Z’

Hình 3.3

+ Góc gi t: lƠ góc giữa kinh tuyến trên vƠ vòng gi qua thiên thể, đ ợc
tính theo chiều nhật động.

0  t  3600 hay 0  t  24h .

3.2.3.ăH ăto ăđ ăxíchăđ oă2
P

Vòng c bản lƠ xích đạo tr i, điểm c bản lƠ

điểm xuơn phơn  (lƠ giao điểm c a xích đạo tr i với
hoƠng đạo: đ

S

ng dịch chuyển c a Mặt Tr i trên

X

thiên cầu).

O

H

- Hệ có hai toạ độ:



H’
X


N

S’

P’

+ Xích vĩ 

Hình 3.4

+ Xích kinh  : có trị số bằng góc giữa vòng gi qua điểm xuơn phơn vƠ

vòng gi qua sao đó.

3.3. Liên h ăgi aăvĩăđ ăđ aălíăvƠăđ ăcaoăthiênăc c
Xét vị trí tại một điểm A có vĩ độ lƠ 

Vì bán kính thiên cầu lƠ vô cùng lớn nên ng
đ ng

i

A có trục vũ trụ lƠ AP song song với trục quay

c a Trái Đất. Hai đ

ng nƠy gặp nhau

P

P

vô cực lƠ thiên

cực Bắc.

B



hp

A

CB

N

O
CN

Độ cao c a thiên cực Bắc:
hp  BAP  AOX   (góc có cạnh t
^

^

Hình 3.5
ng

ng

vuông góc).
Vậy một cách gần đúng độ cao sao Bắc cực bằng vĩ độ địa lí n i quan sát.Tuy
nhiên,

miền Nam n ớc ta thì ph

sao Bắc cực

ng pháp nƠy không cho kết quả chính xác, vì

gần chơn tr i nên độ khúc xạ c a tia sáng đi tới n i quan sát t

đối lớn.

3.4.ăĐi uăki năm căvƠăl năc aăcácăthiênăth
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ng

Do nhật động, các thiên thể vẽ nên những vòng tròn song song với xích đạo
tr i. Các vòng tròn nƠy có thể cắt đ
nằm trên hoặc nằm khuất d ới đ

ng chơn tr i tại 2 điểm hoặc tiếp xúc hoặc

ng chơn tr i

tuỳ theo vĩ độ địa lí c a n i quan sát.

Z
P

+ Điều kiện để một thiên thể có mọc vƠ có

lặn lƠ xích vĩ c a nó thoả:   900  

 = 0: thiên thể nằm trên xích đạo tr i,

B

N
N
P’

mọc đúng điểm Đông vƠ lặn đúng điểm Tơy.
 < 0: thiên thể

ph

ng Đông Nam vƠ lặn
 > 0: thiên thể

Bắc.

Z’

Nam thiên cầu, mọc

Hình 3.6

Tơy Nam.
Bắc thiên cầu, mọc

ph

ng Đông Bắc vƠ lặn

+ Nếu   900   thì các vòng nhật động không cắt đ

Tơy

ng chơn tr i nên các

thiên thể không mọc vƠ không bao gi lặn.
3.5. Quanăsátăb uătr i ănh ngăn iăcóăvĩăđ ăkhácănhau
3.5.1.ă ăđ aăc că(   900 )

Lúc nƠy độ cao thiên cực P cũng bằng 900 nên P trùng với Z vƠ xích đạo tr i
trùng với đ
đ

ng chơn tr i, các vòng nhật động c a các thiên thể đều song song với

ng chơn tr i nên không có hiện t ợng mọc lặn, vì vậy chỉ quan sát đ ợc một

nửa bầu tr i sao.
3.5.2.

ăxíchăđ oă(   0)

Độ cao thiên cực bằng không, thiên cực Bắc P trùng với điểm Bắc B, thiên cực
Nam trùng với điểm Nam N, các vòng nhật động đều vuông góc v i đ

ng chơn

tr i nên các thiên thể đều có mọc vƠ có lặn nên ta quan sát đự c cả bầu tr i sao.

3.5.3.ă ăvĩăđ ătrungăgian ( 0    900 )

0    900   : th i gian mọc lớn h n th i gian lặn.

  900   : không bao gi lặn.

- 31 -

3.6.ăS ăbi năthiênăto ăđ ăc aăthiênăth ădoănh tăđ ng
3.6.1.ăS ăbi năthiênăc aăđ caoăvƠăđ ăph

ngăc aăthiênăth

Tại th i điểm mọc hay lặn, độ cao c a thiên thể h = 0, còn độ ph

ng A thì

phụ thuộc vƠo xích vĩ  vƠ vĩ độ địa lí  .

Từ lúc mọc đến lúc qua kinh tuyến trên: h tăng dần, A cũng thay đổi. Tại kinh
tuyến trên thì h cực đại, A = 0 (nếu thiên thể
thiên thể

Nam thiên đỉnh) hoặc A=1800 (nếu

phía Bắc thiên đỉnh).

+ Nếu  <  : thiên thể

phía Nam thiên đỉnh (S1)

h = 90-  +  ;

P

Z1 = ZS1 =  -  .

B

+ Nếu  <  : thiên thể qua kinh tuyến trên
Bắc thiên đỉnh(S2)

phía

S2 Z S1





X
N

O
X’

P’
Z’

Hình 3.7

h = 90+  -  ;

Z2 = ZS2=  -  .
Từ lúc qua kinh tuyến trên đến lúc lặn thì h giảm dần.
3.6.2.ăS ăbi năthiênăc aăgócăgi ăt
Khi thiên thể qua kinh tuyến trên: t=0;
Khi thiên thể qua kinh tuyến d ới: t=1800 (t=12h).
Góc gi c a thiên thể thay đổi đều đặn do Trái Đất quay với vận tốc gần nh
không đổi.
Chú ý:
Với các thiên thể có xích linh vƠ xích vĩ không đổi thì điểm mọc, điểm lặn vƠ
độ cao khi nó đi qua kinh tuyến trên gần nh không đổi theo th i gian.
Mặt Tr i, Mặt Trăng vƠ các hƠnh tinh thì điểm mọc, điểm lặn cũng nh độ cao
khi qua kinh tuyến trên đều biến thiên nên xích vĩ c a chúng cũng biến thiên. Còn
xích vĩ c a các sao thay đổi rất ít.
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CỂUăH IăỌNăT P
1. Trình bƠy các hệ tọa độ trên thiên cầu.
2. Nêu điều kiện mọc vƠ lặn c a thiên thể.
3. Trình bƠy cách quan sát bầu tr i sao

những vĩ độ khác nhau.

4. Hưy giải thích vì sao dơn gian ta có cơu: “Đêm tháng năm ch a nằm đư sáng, tr i
tháng m

i ch a c

i đư tối.”

5. Hưy giải thích vì sao

địa cực ngƠy kéo dƠi 6 tháng rồi đến đêm kéo dƠi 6 tháng?
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BƠiăt păch
1. Tìm góc gi vƠ độ ph

ngă3

ng c a thiên đỉnh (z).

2. Với điều kiện quan sát nƠo thì sao Bắc Cực bằng khoảng cách đỉnh.
3. Sao Thiên Lang có xích vĩ   16039' . Tính độ cao vƠ độ ph
qua kinh tuyến trên đối với ng
có   100 .

i quan sát

4. Sao Ch c Nữ có xích vĩ   380 44' .

ng c a nó khi đi

HƠ Nội có vĩ độ   210 vƠ

Cần Th

đƠi thiên văn Macxay (Pháp) có vĩ độ

43056’, ngôi sao nƠy có mọc, lặn hay không? Tính độ cao c a sao Ch c Nữ khi nó
đi qua kinh tuyến trên
5. Đ ng

Macxay vƠ

HƠ Nội (có vĩ độ   210 ).

n i nƠo thì ta thấy Thiên cực Bắc trùng với điểm Bắc vƠ

n i nƠo thì hai

điểm nƠy cách xa nhau nhất?
6. NgƠy xuơn phơn, Mặt Tr i

xích đạo tr i. Tính độ cao vƠ độ ph

Tr i lúc giữa tr a ngƠy hôm ấy tại Vinh có vĩ độ   180 40' .
7.

ng c a Mặt

đƠi thiên văn trên đảo Java (Indonesia) có vĩ độ 6050’ Nam có nhìn thấy sao

Bắc Cực không? Tính độ cao vƠ độ ph

ng c a Mặt Tr i lúc giữa tr a ngƠy hạ chí

(22-6) tại đƠi thiên văn nƠy, hôm ấy Mặt Tr i có xích vĩ lƠ 23027’.
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Ch

Ch

ngă4. B NăMỐA - TH IăGIAN - L CH

ng nƠy sẽ đề cập đến nguyên nhơn gơy ra bốn mùa: xuơn, hạ, thu,

đông; trình bƠy các nguyên tắc để xơy dựng lịch, hệ thống tính gi .
4.1.ăĐ căđi măt ăquayăvƠăchuy năđ ngăc aăTráiăĐ tăquanhăM tăTr i
4.1.1.ăĐ căđi măt ăquayăc aăTráiăĐ t
Các thiên thể trên bầu tr i dịch chuyển từ Đông sang Tơy lƠ do Trái Đất tự
quay quanh trục với chu kì một ngƠy đêm.
Thí nghiệm chứng minh Trái Đất quay: con lắc Phuco
NhƠ vật lý ng

i Pháp Phuco đư dùng một con lắc có chiều dƠi 67m vƠ nặng

28kg dao động tự do, mặt phẳng dao động không đổi trong không gian.
Giả sử con lắc treo

địa cực: mặt phẳng dao động c a con lắc quay đối với

mặt đất với chu kì lƠ một ngƠy đêm:




2 360

 150 / h
T
24(h)
0

 



Vì mặt phẳng dao động c a con lắc không thể quay nên ta kết
luận lƠ Trái Đất tự quay quanh mình.
Nếu con lắc đ ợc treo

độ vĩ  :

Hình 4.1

   sin   150 sin 

Tại xích đạo thì con lắc nằm yên.
Nhận xét: Do Trái Đất tự quay nên nó phình ra
xích đạo vƠ bị dẹt
Đất

hai địa cực, vì vậy bán kính Trái

xích đạo lớn h n

địa cực 21,4km.

4.1.2.ăChuy năđ ngăc aăTráiăĐ tăquanhăM tăTr i
Trái Đất trong khi tự quay còn chuyển động quanh
Mặt Tr i theo quỹ đạo gần nh đ

M2
Thiên cầu

M3

Đ1

M1



Mặt Tr i

Đ2

Đ3

ng tròn. Mặt phẳng

quỹ đạo c a Trái Đất cắt thiên cầu theo một đ

ng tròn

gọi lƠ hoƠng đạo. VƠ hoƠng đạo còn đ ợc gọi lƠ quỹ
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Hình 4.2

đạo chuyển động biểu kiến hƠng năm c a Mặt Tr i trên nền tr i sao.
hình 4.2: Khi Trái Đất

vị trí Đ1, Đ2, Đ3 sẽ thấy Mặt Tr i

M2, M3 trên thiên cầu. Vòng tròn lớn M1, M2, M3 lƠ đ

các vị trí M1,

ng hoƠng đạo.

Chu kì Mặt Tr i dịch chuyển trên hoƠng đạo là 365,2422 ngày chính là chu kì
chuyển động c a Trái Đất quanh Mặt Tr i.

4.2.ăS ăbi năthiênăto ăđ ăxíchăđ oăc aăM tăTr i.ăB nămùa:ăxuơn,ăh ,ăthu,ă
đông
4.2.1. S ăbi năthiênăto ăđ ăxíchăđ oăc aăM tăTr i
Trong quá trình quay quanh Mặt tr i, trục c a Trái Đất

 

nghiêng với mặt phẳng hoƠng đạo một góc 66033’ nên mặt

P




phẳng hoƠng đạo nghiêng với xích đạo tr i một góc
  23027’

X

Trên hình 4.3, điểm  gọi lƠ hoƠng cực, nó cách một





H

điểm bất kì trên hoƠng đạo bằng 900. Nh vậy, khoảng cách
từ thiên cực đến điểm  cũng lƠ 23027’

H’

 X

N

Hình 4.3

Sự biến thiên của các toạ độ xích đạo của Mặt Trời trong một năm:

+ Xích vĩ  : biến thiên từ 00 đến +23027’ rồi tr về 00 (Bắc thiên cầu), sau đó
biến thiên từ 00 đến -23027’ rồi tr về 00 (Nam thiên cầu).

+ Xích kinh  : biến thiên từ 00 đến 3600 (hay từ 0h đến 24h).

4.2.2.ăB nămùaăvƠăđ iăkhíăh u

Đ1

NgoƠi nhật động (T = 24h) thì Mặt Tr i
còn dịch chuyển trên nền tr i sao một vòng mất
một năm vƠ lần l ợt đi qua 12 chòm sao. Thực

Đ2
CN

CN
CB

năm vƠ tự quay quanh trục c a nó một vòng

Đ4



CB

Mặt Tr i

chất c a chuyển động biểu kiến nƠy lƠ do Trái
Đất quay quanh Mặt Tr i một vòng mất một

CB

CN

CB
CN

Đ3

Hình 4.4

mất 24h.
Trong quá trình quay quanh Mặt Tr i, trục c a Trái Đất nghiêng với mặt
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phẳng quĩ đạo một góc 66033’ vƠ gần nh không đổi trong quá trình chuyển động.
Chính vì vậy trong vòng một năm, vƠo những th i kỳ khác nhau, thông l ợng ánh
sáng mƠ một vị trí trên Trái Đất nhận đ

c sẽ khác nhau. VƠ đó lƠ nguyên nhơn gơy

ra bốn mùa.

V ăTrí

Ngày





Đ ădƠi

 (xuân phân)

21/3

0

0

NgƠy bằng đêm

H (hạ chí)

22/6

+23027’

6h

NgƠy dƠi nhất

 (thu phân)

23/9

0

0

NgƠy bằng đêm

D (đông chí)

22/12

-23027’

18h

Đêm dƠi nhất

Ng

i ta qui định:

- Mùa Xuơn: từ ngƠy 5/2 (Lập xuơn) đến ngƠy 6/5 (Lập hạ), giữa mùa lƠ
ngày xuân phân (21/3).
- Mùa Hạ: từ ngƠy 6/5 (Lập hạ) đến ngƠy 8/8 (Lập thu), giữa mùa lƠ ngƠy hạ
chí (22/6).
- Mùa Thu: từ ngƠy 8/8 (Lập thu) đến ngƠy 8/11 (Lập đông), giữa mùa lƠ
ngày Thu phân (23/9).
- Mùa Đông: từ ngƠy 8/11 (Lập đông) đến ngƠy 5/2 (Lập xuơn), giữa mùa lƠ
ngƠy động chí (22/12).
Do tính từ xích đạo đến địa cực, khí hậu lạnh dần nên ng
thƠnh 3 đới khí hậu:
Vùng nhiệt đới: vùng có xích vĩ từ - 23027’ đến + 23027’;

Vùng ôn đới: vùng có xích vĩ từ  23027’ đến  66033’;

Vùng hƠn đới: vùng có xích vĩ từ  66033’ đến  900.
4.3.ăNgƠyăsao,ăngƠyăM tăTr i
4.3.1. Ngày sao
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i ta chia Trái Đất

LƠ khoảng th i gian giữa hai lần liên tiếp điểm xuơn phơn đi qua kinh tuyến
trên.
Một ngƠy sao bằng 24 gi sao; một gi sao lƠ 60 phút sao; một phút sao lƠ 60
giây sao.
*ăM cătínhăngƠyăsao
NgƠy sao đ ợc qui ớc tính bắt đầu từ điểm xuơn phơn đi qua kinh tuyến trên.
Vậy nên th i gian sao s c a sao S lƠ:
s  t ;

trong đó, t lƠ góc gi vƠ  lƠ xích kinh c a sao S.

Khi ngôi sao đi qua kinh tuyến trên thì s =  . Do vậy đồng hồ chạy theo gi

sao rất tiện trong thiên văn nh ng lại bất tiện trong đ i sống hƠng ngƠy.
4.3.2.ăNgƠyăM tăTr iăth c
Định nghĩa: NgƠy Mặt Tr i thực lƠ khoảng th i gian giữa hai lần liên tiếp Mặt Tr i
đi qua kinh tuyến d ới tại n i quan sát (có kinh độ địa lí xác định).
Mốc tính gi Mặt Tr i thực lƠ khi Mặt Tr i đi qua kinh tuyến d ới, nghĩa lƠ:
T = 12h + t;
với t lƠ góc gi .

Khi Mặt Tr i qua kinh tuyến trên thì t = 0 T = 12h

Khi Mặt Tr i qua kinh tuyến d ới thì t = 12hT = 24h (0h)
Độ dƠi ngƠy Mặt Tr i thực trong năm không bằng nhau vì:
- Trái Đất dịch chuyển không đều trên hoƠng đạo, lúc nhanh lúc chậm.
- Sự tự quay c a Trái Đất cũng không đều.
4.3.3.ăNgƠyăM tăTr iătrungăbình

Trong thực tế, việc chế tạo một đồng hồ chạy đúng theo gi Mặt Tr i thực rất
khó vƠ cũng không cần thiết. B i vậy, để thuận lợi h n ng

i ta đ a ra khái niệm

ngƠy Mặt tr i trung bình. Độ dƠi c a ngƠy Mặt Tr i trung bình bằng độ dƠi bình
quơn c a tất cả các ngƠy Mặt Tr i thực trong một năm.
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Mốc tính ngƠy Mặt Tr i trung bình lƠ khi Mặt Tr i qua kinh tuyến d ới
Ký hiệu: Tm

Tm = 12h + tm;

với tm là góc gi Mặt Tr i trung bình.
Th i sai:   tm  t  Tm  T : ph

ng trình th i gian.

4.4.ăGi ămúi,ăgi ăqu căt
Gi xác định cho một n i (có kinh độ xác định) đ ợc gọi lƠ gi địa ph

ng.

Nh vậy đối với những n i cùng nằm trên cùng một kinh tuyến thì gi địa ph

ng

sẽ giống nhau.
VƠ nh vậy trên thế giới sẽ có rất nhiều gi địa ph
việc liên lạc quốc tế. B i vậy, ng

ng nên sẽ rất bất tiện cho

i ta đ a ra khái niệm gi múi với qui ớc:

Mặt Đất đ ợc chia ra lƠm 24 múi giới hạn b i 24 kinh tuyến nằm cách nhau
150 hay 1h.
Những vùng trong cùng một múi thì lấy chung một gi .
Múi số 0 lƠ múi ch a kinh tuyến đi qua đƠi thiên văn Greenwich c a n ớc
Anh.
Th tự múi đ ợc tính ng ợc chiều nhật động( từ Tơy sang Đông).
Kí hiệu gi múi: TM
Năm 1984, để thuận lợi trong việc trao đổi thông tin liên lạc, hội đo l

ng

quốc tế đư lấy múi số 0 lƠ gốc gi quốc tế, nghĩa lƠ gi n ớc Anh lƠ gi quốc tế.
Theo đó các n ớc khác tính gi theo gi quốc tế:

Ví dụ:

4.5.ăĐ

n ớc Anh: Tq =12h 

TM = Tq + M
Việt Nam: TM = 12 + 7 = 19h

ngăđổiăngƠy

Vì Trái Đất tự quay từ Tơy sang Đông nên nếu chúng ta đi từ Tơy sang Đông
thì khi v ợt qua một múi gi ta phải vặn tăng lên 1 gi (nếu theo chiều ng ợc lại thì
phải vặn lùi lại 1 gi ) để phù hợp với gi địa ph
Thử t

ng t ợng một ng

ng mình đang .

i đi vòng quanh Trái Đất theo chiều từ Tơy sang
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Đông vƠ c mỗi ngƠy v ợt qua một múi kh i hƠnh lúc 6h ngƠy 01 thì rõ rƠng lúc về
n i cũ lƠ 6h ngƠy 25 (vì 1+24 = 25). Song trong chuyến đi c a mình, ng

i đó đư

vặn đồng hồ tăng 1 ngƠy trong 24 lần vặn đồng hồ vƠ cho rằng mình về n i cũ lúc
6h ngày 26.
Hiện t ợng nhầm lẫn nƠy xảy ra đối với đoƠn thám hiểm Magielang khi họ đi
vòng quanh Trái Đất năm 1521.
NgƠy nay, để tránh sự nhầm lẫn nh trên, ng

i ta qui định đ

ng đổi ngƠy

với qui ớc:
Những ng

i đi từ Tơy sang Đông khi v ợt qua kinh tuyến 1800 thì phải giảm

lịch c a mình 1 ngƠy.
Còn những ng òi đi từ Đông sang Tơy thì tăng lên 1 ngƠy.

4.6.ăNguyênătắcăxơyăd ngăl ch.ăD

ngăl ch, ơmăd

ngăl ch.

Lịch lƠ hệ thống tính những khoảng th i gian dƠi, cụ thể lƠ cho một năm. Trên
mỗi t lịch cho ta biết ngƠy, tháng, năm...
NgƠy lƠ chu kì tự quay c a Trái Đất quanh trục c a nó.
Tuần lễ có 7 ngƠy lƠ do đ i x a chỉ nhìn thấy 5 hƠnh tinh bằng mắt th

ng

dịch chuyển cùng với Mặt Trăng, Mặt Tr i.
Tháng lƠ chu kì tuần trăng, có độ dƠi lƠ 29,53 ngƠy.
Năm lƠ chu kì Mặt Tr i dịch chuyển trên hoƠng đạo bằng 365,2422 ngƠy,
chính lƠ chu kì Trái Đất quay quanh Mặt Tr i.
Có 3 loại lịch ch yếu: d
4.6.1.ăD

ng lịch, ơm lịch, ơm d

ng lịch.

ngăl ch

C s để xơy dựng d

ng lịch lƠ năm xuơn phơn dƠi 365,2422 ngƠy.

Nguyên tắc xơy dựng lịch: Năm phải tròn tháng, tháng tròn ngƠy,
ngƠy tròn gi .
Do đó phải có năm nhuần, năm th

ng có 365 ngƠy, năm nhuần có 366 ngƠy.

Dương lịch cũ qui ớc năm nhuần nh sau: Năm nhuần lƠ những năm mƠ con
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số c a năm đó chia hết cho 4.
Nh vậy, c 4 năm lƠ có một năm nhuần nên bình quơn c a năm d
N

cũ:
Vậy, năm d

365  365  365  366
 365,25 ngày
4

ng lịch

ng lịch sai với năm xuơn phơn lƠ 365,25-365,2422 = 0,0078

ngƠy. ThƠnh ra c 400 năm d

ng lịch cũ thì sai với năm xuơn phơn lƠ 3 ngƠy.

Để khắc phục sự sai lệch trên ng

i ta cải tiến d

ng lịch gọi lƠ dương lịch cải

tiến mƠ hiện nay ta đang dùng với qui ớc: “Những năm nhuần lƠ những năm mƠ
con số đó chia tròn cho 4 nh ng trừ những năm mà con số thế kỷ không chia tròn
cho 4”.
Nh vậy, theo d

ng lịch mới thì bình quơn năm d

ng lịch lƠ 365,2425 ngƠy,

sai với năm xuơn phơn lƠ 0,0003 ngƠy, do đó c 3300 năm thì sai 1 ngƠy.
Nh vậy, tính đến th i điểm sử dụng d

ng lịch mới thì d

ng lịch cũ đư bị

chậm lại 10 ngƠy, chính vì vậy, tất cả các lịch trên thế giới đều tăng lên 10 ngƠy.
Riêng n ớc Nga bảo th lịch cũ, mưi sau thế chiến th 2 mới tăng lên 10 ngày nên
cách mạng tháng m

i Nga đư đ ợc tổ ch c kỉ niệm vƠo tháng m

i một.

4.6.2. Âmăl ch
4.6.2.1. Âm lịch cũ
C s để xơy dựng ơm lịch lƠ chu kỳ quay c a Mặt Trăng quanh Trái Đất lƠ
29,53 ngƠy. Tháng ơm lịch phải ch a nguyên ngƠy nên một tháng ơm lịch hoặc 29
hoặc 30 ngƠy.
Nh vậy, một năm ơm lịch chỉ có 354 hoặc 355 ngƠy, thiếu khoảng 10 ngƠy.
Nên khoảng 3 năm thì có 1 năm nhuần, năm nhuần phải có 13 tháng. Cũng có nghĩa
lƠ c 3 năm thì sai với chu kỳ mùa 1 tháng, 9 năm sai 3 tháng, t c sai một mùa.
Nh ng nếu tính thêm năm nhuần thì mùa c a 2 năm tr ớc vẫn bị sai lệch nhiều nên
việc dùng ơm lịch nói chung lƠ khó khăn, đặc biệt lƠ trong canh tác, xơy dựng kế
hoạch nhƠ n ớc.
4.6.2.2. Âm d

ng lịch
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Để có năm ơm lịch gần với 4 mùa thì ng

i ta phải cải tiến ơm lịch nh sau:

c 19 năm thì có 7 năm nhuần, 1 năm nhuần có 13 tháng với lập luận nh sau:
19 năm xuơn phơn = 365,2422 x 19 = 6939,6 ngày
19 năm ơm lịch = (19x12)+7 = 235 tháng = 235x29,53 = 6939,55 ngày.
Với lập luận đó, nếu tính cho 19 năm ơm lịch thì độ dƠi khá phù hợp với độ
dƠi c a 19 năm xuơn phơn: năm th

ng có 354 - 355 ngƠy, năm nhuần có 384 - 385

ngày.
Kết luận:
Trong các loại lịch thì d

ng lịch có nhiều u điểm nhất, phù hợp với th i

tiết vƠ mùa trong năm. Vì vậy rất thuận lợi cho việc lƠm kế hoạch vƠ canh tác, còn
ơm lịch thì nhiều nh ợc điểm nh ng vì ơm lịch phù hợp với chu kỳ tuần trăng nên
vẫn đ ợc sử dụng song song d

ng lịch.

CỂUăH IăỌNăT P
1. Nêu đặc điểm tự quay vƠ chuyển động c a Trái Đất quanh Mặt Tr i.
2. Nguyên nhân gơy ra bốn mùa: xuơn, hạ, thu, đông.
3. Trình bƠy các loại gi , cách xác định các loại gi vƠ nguyên tắc đ
4. Trình bƠy nguyên tắc xơy dựng lịch, ơm lịch, d ợng lịch, ơm d
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ng đổi ngƠy.

ng lịch.

BƠiăt păch

ngă4

1. NgƠy thu phơn bóng một que thẳng đ ng trêm mặt phẳng nằm ngang lúc giữa
tr a bằng 0,374 độ dƠi c a que. Xác định độ vĩ n i cắm que.
2. Tính độ cao vƠ độ ph

ng c a mặt Tr i lúc giữa tr a trong các ngƠy xuơn phơn,

hạ chí, thu phơn, đông chí tại HƠ Nội (   21003' ) vƠ tại đƠi thiên văn Thiên Văn Tử

Kim S n (Trung Quốc) có   32004' .

3. Vào ngày 1-1-10980, xích vĩ Mặt Tr i lƠ -23005’, th i sai lƠ 3 phút. Lúc Mặt Tr i
qua kính tuyến trên tại Vinh (   18032',   105040' ), một đồng hồ đeo tay c a ng

i

quan sát chỉ 12h 05ph. Hỏi:
a. Gi Mặt Tr i trung bình địa ph

ng.

b. Gi quốc tế lúc ấy
c. Đồng hồ đeo tay chạy nhanh hay chậm
d. Độ cao vƠ độ ph

ng c a Mặt Tr i lúc ấy.

4. A vƠ B đang quan sát tại n i có độ kinh 1060Đ. Khi Mặt Tr i đi qua kính tuyến
trên thì đồng hồ c a A chỉ 12h, c a B chỉ 12h2ph. A khẳng định đồng hồ c a B
chạy nhanh. Bạn hưy cho biết kết luận. Biết th i sai lúc quan sát lƠ 6 phút.
5. Có một đoạn nhật ký sau:
“Độ cao sao Bắc Cực
Hai mốt độ ba ba
Giữa tr a h ớng về Bắc
Bóng dƠi bằng thơn ta”.
Hưy cho biết n i (vĩ độ) vƠ ngƠy, tháng nhƠ quan sát ghi đoạn nhật ký trên.
6. Lúc Mặt Tr i trung bình qua kinh tuyến trên tại một n i

thƠnh phố Hồ Chí

Minh có độ kinh lƠ 105020’. Một đồng hồ đeo tay chỉ 11h59ph. Hỏi đồng hồ đeo tay
chạy nhanh hay chậm bao nhiêu, vƠ gi quốc tế lúc ấy.
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ngă5. TU NăTRĔNGă-NH TăNGUY TăTH Că-THU ăTRI U

Ch

Nội dung ch

ng nƠy gồm có:

- Đặc điểm chuyển động c a Mặt trăng, các pha nhìn thấy c a Mặt Trăng;
- Hiện t ợng nguyệt thực, nhật thực;
- Hiện t ợng th y triều.

5.1.ăChuy năđ ngăc aăM tăTrĕngă- Chuăkỳătu nătrĕng
5.1.1.ăChuy năđ ngăc aăM tăTrĕngă- Cácăphaăc aăM tăTrĕng
Do Mặt Trăng chuyển động quay quanh Trái Đất từ Tơy sang Đông với chu kỳ
27,32 ngƠy nên ta thấy nó từ từ dịch chuyển trên nền tr i sao. Trong khi đó Mặt
Tr i lại

khá xa nên các tia sáng chiếu tới gần nh song song. Sự chuyển động c a

Mặt Trăng dẫn tới sự thay đổi vị trí t

ng đối giữa Mặt Tr i, Trái Đất vƠ Mặt

Trăng, vƠ do đó, dạng c a phần sáng Mặt Trăng mƠ ta thấy từ Trái Đất cũng thay
đổi với chu kỳ nhất định. NgoƠi ra do Trái Đất quay quanh mình nó với chu kỳ 24
gi nên ta chỉ thấy Mặt Trăng xuất hiện trên bầu tr i có nửa ngƠy trong một ngƠy.
3
2

4

5

1

6

Tia sáng
Mặt Tr i

8
7

Hình 5.1
Rõ rƠng lƠ Mặt Trăng chỉ đ ợc rọi sáng nửa mƠ nó h ớng tới Mặt Tr i. Hình
dạng c a Mặt Trăng mƠ ta nhìn thấy phụ thuộc vƠo pha trăng.
Pha trăng: lƠ góc hợp b i tia sáng từ Mặt Tr i với tia sáng từ Mặt Trăng đến

Trái Đất, ký hiệu: 

Có 4 pha trăng đặc biệt:

 =1800: ng với vị trí 1, Mặt trăng vƠ Mặt Tr i giao hội (cùng phía đối với

Trái Đất), đơy lƠ th i kỳ không trăng.
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 =900: ng với vị trí 3 vƠ 7, trăng hình bán nguyệt.
 =00: ng với vị trí 5, th i kỳ trăng tròn (rằm).

5.1.2.ăChuy năđ ngăc aăM tăTrĕngăquanhăTráiăĐ t:
Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo elip.
thấy Mặt Trăng dịch chuyển trên thiên cầu theo một đ

trên Trái Đất, ta

ng tròn gọi lƠ bạch đạo với

chu kì 27,32 ngƠy. Độ nghiêng c a mặt phẳng bạch đạo với mặt phẳng hoƠng đạo
dao động trong khoảng 4058’ đến 5020’. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất,
Trái Đất lại chuyển động quanh Mặt Tr i nên Mặt Trăng chuyển động theo một
đ

ng xoắn ốc vòng quanh Mặt Tr i.
NgoƠi chuyển động quanh Trái đất, Mặt Trằn còn tự quay quanh trục c a nó

với chu kỳ bằng chu kỳ chuyển động quanh Trái đất, chiều tự quay vƠ chiều chuyển
động trùng nhau nên Mặt Trăng luôn h ớng một nửa nhất định về Trái đất.
5.1.3.ăChuăkỳătu nătrĕng.ăThángăgiaoăh i
Tháng giao hội lƠ khoảng th i gian giữa hai lần liên tiếp c a một pha trăng.
Ta biết, Mặt Trăng chuyển động đúng một vòng quanh Trái Đất mất 27,32
ngƠy. Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Tr i nên tháng giao hội, chẳng hạn nh
giữa hai lần trăng tròn cũng lƠ chu kỳ tuần trăng sẽ lớn h n 27,32 ngày.
Tgh > T =27,32 ngày
Thật vậy: Một ngƠy Mặt Trăng di chuyển trên nền tr i sao một cung lƠ:

3600:27,32  130

Một ngƠy Mặt Tr i dịch chuyển trên nền tr i sao một cung bằng

3600:365,25  10

Nghĩa lƠ Mặt Trăng di chuyển nhanh h n nhiều. Ta có đẳng th c:
360
360
360


27,32 365, 25 Tgh

(Tgh: tháng giao hội)

Tgh=29,53 ngày
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Chu kỳ tuần trăng cũng bằng tháng giao hội vƠ bằng 29,53 ngƠy.

5.2.ăNh tănguy tăth c
5.2.1.ăNh tăth c
Trong quá trình chuyển động quanh Trái Đất sẽ có th i kỳ Mặt Trăng che
khuất ánh sáng c a Mặt Tr i chiếu về Trái Đất gọi lƠ nhật thực. Đó lƠ th i kỳ Mặt
Trăng vƠ Mặt Tr i giao hội với nhau, xảy ra vƠo đầu hoặc cuối tháng ơm lịch.
Do Mặt Trăng vƠ Trái Đất tự quay nên bóng tối c a Mặt Trăng sẽ quét trên
mặt đất thƠnh một dải, các địa ph

ng nằm trong dải nƠy sẽ lần l ợt nhìn thấy nhật

thực.
Trong tr

ng hợp, khi khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng lớn đến m c

bóng tối c a Mặt Trăng không chạm vƠo mặt đất, các địa ph

ng nằm trên trục

bóng tối sẽ thấy nhật thực vƠnh khuyên.
T

M

5.2.2. Nguy tăth c

Đ

Hình 5.2.

VƠo th i kỳ trăng tròn, Mặt Trăng có thể đi vƠo vùng bóng tối c a Trái Đất vƠ
lúc nƠy Mặt trăng không còn đ ợc dọi sáng, ta nói hiện t ợng nguyệt thực xảy ra.
Khác với nhật thực, khi có nguyệt thực thì các n i đang lƠ ban đêm đều thấy
nguyệt thực vƠ thấy giống nhau.
Bóng tối c a Trái Đất khá lớn nên nguyệt thực có thể kéo dƠi h n nhật thực
(h n 1 gi ).

Đ

M

T

Hình 5.3
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5.2.3.ăChuăkỳănh tănguy tăth c
Hiện t ợng nhật nguyệt thực có tính tuần hoƠn, ng

i ta biết đ ợc rằng chu kỳ

c a hiện t ợng nƠy lƠ 6585,32 ngƠy hay 18 năm 11,32 ngƠy.
Mỗi chu kỳ có 41 lần nhật thực vƠ 29 lần nguyệt thực.

5.3.ăThu ătri u
5.3.1.ăĐ nhănghĩa
Thuỷ triều lƠ hiện t ợng

ven biển, cửa sông lên xuống theo qui luật xác định

với chu kỳ 24h52’.
Chu kỳ nƠy đúng bằng khoảng th i gian giữa hai lần liên tiếp Mặt Trăng qua
kinh tuyến trên c a mỗi n i. Do đó lực hấp dẫn c a Mặt Trăng lƠ nguyên nhơn
chính gơy ra thuỷ triều.
Trên thực tế, Mặt Tr i cũng ảnh h

ng đến thuỷ triều nh ng nhỏ h n so với

Mặt Trăng (vì Trái Đất cách Mặt Tr i lƠ 150 triệu km còn Trái Đất cách Mặt Trăng
chỉ có 48 nghìn km).
5.3.2.ăGi iăthíchăhi năt ợngăthu ătri u
Giả sử Trái Đất hình cầu nhẵn đ ợc bao quanh b i một lớp n ớc. Xét các
phơn tử n ớc

trong hai hệ qui chiếu (K’) gắn với tơm Trái Đất vƠ (K) gắn với tơm

Mặt Trăng.
Lực hấp dẫn c a Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất đ ợc xem nh chất điểm có
khối tơm O vƠ gơy nên gia tốc h ớng về phía Mặt Trăng:
g0  G

m
,
r2

với m: khối l ợng Mặt trăng, r: khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
C

T

g AT

uuur
A gOT

O

D

Hình 5.5
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B

a/ Xét phơn tử n ớc

A, n ớc

A chịu lực hấp dẫn c a Mặt Trăng gây ra gia

tốc:
g AT 

Hiệu gia tốc

Gm
(r  R) 2

vùng A so với O:

g A  g AT  g0T 

 g A  g AT  g0T

Mà R << r nên

Gm
Gm
 2
2
( r  R)
r

Gm(2rR  R 2 )
2GmR
GmR 2



(r  R) 2
(r  R )r 2 (r  R ) 2 r 2

2GmR
R 2Gm

(r  R)r 2
(r  R) 2 r 2

g A ;

2GmR
.
r3

Ta thấy g A  0 nên gia tốc nƠy gơy nên một lực h ớng về Mặt Trăng lƠm cho
n ớc

A dơng lên.
b/ T

ng tự nh vơy cho các phơn tử n ớc
g B  g BT  g0T

B:

Gm
Gm Gm(2rR  R 2 )



(r  R) 2 r 2
(r  R) 2 r 2

Do R << r nên ta có :
g A ; 

Dấu trừ ch ng tỏ n ớc
T

ng tự n ớc

2GmR
r3

B cũng dơng lên.

C vƠ D hạ xuống.

Những điểm cần chú ý:
- Triều c

ng: vƠo những th i kỳ không trăng; Mặt Trăng vƠ Mặt Tr i giao

hội thì sự góp thêm lực hút c a Mặt Tr i lƠm cho thuỷ triều dơng lên cao h n m c
bình th

ng, ng

i ta gọi lƠ triều c

ng.
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- Trong thực tế do ma sát nên triều lên chậm h n so với th i điểm Mặt Trăng
qua kinh tuyến trên.
- Hiện t ợng thuỷ triều không chỉ xảy ra với đại d

ng n ớc mƠ còn xảy ra

đối với khí quyển vƠ lục địa. Các tính toán cho thấy do Mặt Trăng mƠ lục địa dơn
lên hay hại xuống cỡ vƠi dm.

CỂUăH IăỌNăT P
1. Giải thích các pha nhìn thấy c a Mặt Trăng.
2. Định nghĩa hiện t ợng nhật thực, nguyệt thực. Có thể dự đoán đ ợc hiện t ợng
nguyệt thực, nhật thực bằng cách nƠo?
3. Thế nƠo lƠ hiện t ợng th y triều? Nguyên nhơn nƠo gơy ra hiện t ợng th y triều?
Giải thích.
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PH NăB
THIểNăVĔNăV TăLệ
Ch

ngă6.ăPH

NGăPHỄPăTHIểNăVĔNăV TăLệ

6.1.ăCácăđ nhălu tăbứcăx ănhi t
6.1.1.ăĐ nhălu tăd chăchuy năWien
B ớc sóng có c

ng độ b c xạ cực đại tỉ lệ nghịch với nhiệt độ c a vật đen

tuyệt đối:
max 

b
;
T

(6.1)

với b = 2,898.103mK.
Ta thấy khi nhiệt độ tăng, b ớc sóng có c

ng độ cực đại giảm. Hay nói cách

khác cực đại b c xạ c a vật dịch chuyển về b ớc sóng ngắn (tần số cao) khi nhiệt
độ tăng.
Ng

i ta có thể vận dụng định luật nƠ để xác định nhiệt độ bề mặt Mặt Tr i lƠ

5800K.
6.1.2.ăĐ nhălu tăSteafanăBoltzmann
Công suất b c xạ toƠn phần c a vật đen tuyệt đối tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn c a
nhiệt độ tuyệt đối.
E  T 4 ;

(6.2)

với   5,67.108 W / m2 K 4 .

Hay nói cách khác: độ chói c a vật đen tuyệt đối tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn c a
nhiệt độ tuyệt đối.

6.2.ăQuangăphổăv chăvƠăứngăd ngăc aănó
6.2.1.ăXácăđ nhăthƠnhăph năc uăt o
Quang phổ vạch gồm những vạch sáng có mƠu ng với b ớc sóng xác định.
Sự phơn bố các vạch vƠ l ợng vạch phụ thuộc vƠo thƠnh phần cấu tạo hóa học
vƠ nhiệt độ chất khí b c xạ ra nó.
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Quang phổ liên tục cho phép xác định nhiệt độ c a thiên thể.
Dựa vƠo quang phổ vạch hay quang phổ hấp thụ c a thiên thể, ng

i ta suy ra

thƠnh phần cấu tạo hóa học c a nó bằng cách so sánh với quang phổ vạch c a các
nguyên tố hóa học đư biết.
Trong quang phổ c a hầu hết các thiên hƠ có những vạch đậm nét c a nguyên
tố hidro, ngoƠi ra còn có heeli, natri, canxi…
6.2.2.ăHi uăứngăZeeman.ăXácăđ nhătừătr
Khi nguyên tử đặt trong từ tr

ng

ng thì vạch phổ b c xạ c a nó bị tách ra lƠm

nhiều vạch. Hiện t ợng tách vạch nƠy gọi lƠ hiệu ng Zeeman.
Lý thuyết vƠ thực nghiệm cho biết khoảng cách giữa các vạch tỉ lệ thuận với
cảm ng từ.
Vì vậy dựa vƠo số vạch vƠ khoảng cách giữa các vạch, ta có thể xác định đ ợc
c

ng độ cảm ng từ vƠ ph

ng c a các đ

ng cảm ng từ c a thiên thể.

6.2.3.ăHi uăứngăDopple.ăXácăđ nhăt căđ ăchuy năđ ng.

Gọi  0 lƠ tần số sóng ánh sáng thu đ ợc khi nguồn sáng nằm yên đối với

ng

i quan sát,  lƠ tần số thu đ ợc khi nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc v so

với ng

i quan sát. Ta có:

   0 (1  ) ;
v
c

(6.3)

trong đó  > 0 khi khoảng cách giữa nguồn vƠ ng

 < 0 khi khoảng cách giữa nguồn vƠ ng

Mặt khác, ta có: c    0 0

i quan sát tăng,
i quan sát tăng.
(6.4)

Từ (6.3) vƠ (6.4), suy ra:
  0 (1  )
v
c

(6.5)

v
     0  0 : độ dịch chuyển Dopple. Hiệu ng Dopple cho phép ta
c

khảo sát sự chuyển động c a các thiên thể.
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BƠiăt păch
1. Chụp phổ ngôi sao trong đ

ngă6

ng phổ Hα thấy rằng λ = 6565A0 ch không phải

6563A0. Coi đơy lƠ kết quả c a hiệu ng Dopple t
di chuyển đối với ng

ng đối tính, hưy tính tốc độ sao

i quan sát?

2. Vạch Hγ (λ = 4341A0) trong quang phổ c a sao Zeta thuộc chòm Gấu lớn bị dịch
chuyển 0,5A0 về phía tím. Tính vận tốc theo ph
3. Trong phim chụp quang phổ c a ngôi sao
đ

ng nói trên

ng tia nhìn c a sao Zeta.
λ = 0,5µm thấy rằng vị trí ng với

trên phim bị dịch đi so với phim ghi phổ chuẩn trong phòng thí

nghiệm lƠ 0,02mm. Xác định vận tốc theo ph
milimet trên phim t

ng nhìn c a sao biết rằng mỗi

ng ng với 4.10-3 µm.

4. Ngôi sao có kí hiệu HD 215441 có từ tr

ng cực mạnh với cảm ng từ B = 3,4T.

Hưy tính tần số vƠ b ớc sóng c a các thƠnh phần đ ợc tách ra từ b c xạ Hα (λ =
6565A0) đi qua môi tr

ng đó do hiệu ng Zeemann th

5. Khí hidro trung hoƠ

nhiệt độ bao nhiêu thì

ng.

a. Số nguyên tử

trạng thái kích thích th nhất bằng số nguyên tử

b. Số nguyên tử

trạng thái kích thích th hai bằng số nguyên tử

m cc

bản.
kích thích th ba.
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trạng thái

ngă7. V TăLệăCỄCăTHIểNăTH ăTRONGăH ăM TăTR I

Ch

7.1.ăM tătr i
7.1.1.ăCácăs ăli uăv ăM tăTr i
Mặt Tr i lƠ một quả cầu khí nóng bỏng khổng lồ. Đ

ng kính c a quả cầu

sáng mƠ ta thấy gọi lƠ quang cầu bằng 1392000km.
Thể tích:

V = 1,41.1018 km3 = 1,41.1030 dm3

Khối l ợng: M = 1,99.1030 kg

Khối l ợng riêng trung bình:  =1,41 kg/dm3
Gia tốc trọng tr

ng: g = 274 m/s2

7.1.2.ăHằngăs ăM tăTr i,ăĐ ătr ng
- Hằng số Mặt Tr i: lƠ l ợng năng l ợng b c xạ toƠn phần (đ các b ớc sóng)
c a Mặt Tr i truyền thẳng góc đến một diện tích 1cm2

khoảng cách bằng khoảng

cách trung bình từ Mặt Tr i đến Trái Đất (1đvtv) trong một phút.
Ng

i ta đo đ ợc Q=1,95calo/cm2.phút

- Công suất b c xạ toƠn phần c a Mặt Tr i: lƠ tổng năng l ợng b c xạ c a
Mặt Tr i trong một đ n vị th i gian (1s).

Q.4d 2
; với d: bán kính c a mặt cầu bằng 1 đvtv (=1,496.1011m)
W
60

W 

4,18.1,95.4 .(1,496.1011)2
 3,9.1026W
4
10 .60

7.1.3.ăNhi tăđ ăc aăM tăTr i
Xem quang cầu c a Mặt Tr i nh một vật đen tuyệt đối (vật hấp thụ hoƠn
toƠn các b c xạ điện từ có b ớc sóng bất kì đập vƠo nó. Sự b c xạ c a vật đen tuyệt
đối chỉ do nhiệt độ c a nó qui định mƠ không phụ thuộc chất liệu c a nó) thì nhiệt
độ c a Mặt Tr i đ ợc xác định theo các ph

ng pháp sau:

*TheoăcôngăthứcăStefan-Boltzman: E(T )  T 4

E(T): công suất b c xạ từ một đ n vị diện tích mặt quang cầu (mật độ công
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suất b c xạ)
E(T ) 

T  4

W
3,9.1026

4R 2
4R 2



E

(R = 696000 km: bán kính quang cầu)

 4 1,1305.1015  5798K

*Theoăđ nhălu tăVien:
max .T  b

Trong quang phổ liên tục c a quang cầu: max  0,4738m  4,738.107 m
T

2,898.103
 6000 K
4,738.10 7

Giá trị nhiệt độ quang cầu thu đ ợc từ hai ph

ng pháp trên không hoƠn toƠn

bằng nhau lƠ vì Mặt Tr i b c xạ không hoƠn toƠn đúng nh một vật đen lí t

ng.

7.1.4.ăNgu năg cănĕngăl ợngăM tăTr i
Ng

i ta vẫn cho rằng năng l ợng nhiệt hạt nhơn vẫn liên tục xảy ra trong

lòng Mặt Tr i. Điều kiện để phản ng hạt nhơn xảy ra lƠ phải có nhiệt độ rất cao
(hƠng chục triệu độ).
7.1.4.1. Áp suất vƠ nhiệt độ c a Mặt Tr i
Nhiệt độ quang cầu khoảng 6000K, cƠng tiến sơu vƠo trong lòng thì ánh suất
cƠng lớn vƠ nhiệt độ cƠng cao. Phần bên trong c a Mặt Tr i ổn định hƠng triệu năm
cho phép ta nghĩ tới Mặt Tr i phải
T

trạng thái cơn bằng động.

ng t ợng chia Mặt Tr i thƠnh nhiều lớp cầu. Khí trong mỗi lớp chịu tác
dụng c a lực hấp dẫn kéo vƠo tơm. Để giữ lớp khí

A
B

dr
r
O

không đổi thì áp suất khí

độ cao

phía d ới lớp phải cao h n phía

trên lớp. Độ chêch lệch áp suất dp(r) phải cơn bằng với áp lực
hấp dẫn c a chất khí trong lớp đó.

Hình 7.1

Ta có:

Xét lớp cầu AB cách tơm một khoảng r, có độ dƠy dr.
dp(r )   r gr dr ,
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(7.1)

(vế phải lƠ lực hấp dẫn tác dụng lên chất khí trong xilanh nhỏ có tiết diện
ngang 1m2 vƠ độ dƠy dr).
trong đó,

 r : khối l ợng riêng c a lớp vật chất AB.

gr: gia tốc trọng tr

ng tại lớp AB.

gr có giá trị nh nhau khi tất cả khối l ợng bên trong quả cầu có bán kính r đặt tại
tơm quả cầu:

gr 

GM r
;
r2

(7.2)

với Mr : khối l ợng Mặt Tr i tại bán kính r (M(r=R)=M).
Khối l ợng bên trong lớp AB (có độ dƠy dr):

dM r rVr  r Sr dr  r 4r 2dr

(7.3)
Từ (7.1), (7.2), (7.3) dp(r )  

GM r dM r
.
4r 4

(7.4)

Giá trị trung bình c a Pr theo toƠn bộ khối l ợng Mặt Tr i đ ợc tính theo công
th c:
1
 P 
M

 p dM
R

r

(đơy chính lƠ áp suất trung bình c a một thiên

r

0

thể khối l ợng M vƠ bán kính R).
1
1
 P 
Pr M r   M r dPr
M
M 0
0
R

Ta có:

R

r = 0  Mr =0

r = R  Pr = 0

Suy ra:  P  

1
M r dPr
M 0
R

(7.5)

Từ (7.4) và (7.5), suy ra
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1 GM 2 r dM r
1 GM 2 r dM r
1 G
 P  


M 2 r dM r
4
4 
4

M 0 4r
M 0 4R
M 4R 0
R

R

R

 P 

GM 2
12R 4

Từ (7.1) chúng ta thấy rằng

(7.6)
dp
 0 để duy trì trạng thái cơn bằng động nên áp
dr

suất tại tơm phải lƠ áp suất lớn nhất trong ngôi sao vƠ nó phải lớn h n bất c áp suất
nƠo đ ợc tính trung bình cho toƠn Mặt Tr i.

 P(tại tâm)  P 

GM 2
 3.1013 N / m  3.108 atm
4
12R

Tính nhiệt độ:
Theo ph

ng trình trạng thái khí: p=NKT;
với

N: mật độ chất khí
K: hằng số Boltzman.

Đối với chất khí Hyđrô: T 

mH P
K

(  : khối l ợng riêng c a chất khí; mH:

khối l ợng mol c a chất khí).
Nhiệt độ trung bình c a Mặt Tr i đ ợc tính khoảng 3 triệu độ, nhiệt độ tại tơm
lƠ cao nhất.
T ( tai tâm) 

Thực vậy, nhiệt độ cao
xảy ra

mH P(tai tâm)
K

tơm Mặt Tr i lƠ cần thiết để phản ng nhiệt hạt nhơn

đó.
Mô hình cấu tạo bên trong của Mặt Trời:

Kho ngăcáchăt iătơmă(r/R)

Nhi tăđ (K)

Ápăsu tă(N/m2)

M tăđ ă(g/cm3)

0

15.106

2,2.1016

150

0,2

10.106

4,6.1015

36
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0,5

3,4.106

6,1.1013

1,3

0,8

1,3.106

6,2.1011

0,035

0,1.106

109

0,001

0,98

7.1.4.2. S l ợc về phản ng nhiệt hạt nhơn
Chúng ta biết đ ợc từ các bằng ch ng vật lí

trên Trái Đất rằng Mặt Tr i

trạng thái ổn định trong hƠng triệu năm. Vậy nguồn năng l ợng nƠo có thể tồn tại
lơu nh vậy? Nguồn có thể duy nhất lƠ sự biến đổi khối l ợng thƠnh năng l ợng
theo ph

ng trình Einstein E = mc2. Khi một khối l ợng m biến mất thì một năng

l ợng E xuất hiện.
Tuy nhiên Mặt Tr i không biến đổi toƠn bộ khối l ợng c a nó thƠnh năng
l ợng mƠ chỉ biến đổi 4 hạt nhơn H thƠnh 1 hạt nhơn He qua phản ng nhiệt hạt
nhân.
Khi có sự tổng hợp các hạt nhơn nhẹ (nh H) thƠnh hạt nhơn nặng h n (nh
He) thì năng l ợng toả ra rất lớn.
Xét hai hạt nhơn 1 vƠ 2
- Thế năng t
- Động năng t

ng tác giữa hai hạt nhơn: E1 

Z1Z 2e 2
r

ng đối giữa hai hạt nhơn :Eđ = 3KT

*Điều kiện để phản ng hạt nhơn xảy ra lƠ : Ed  Et
 3KT 

Z Z e2
Z1Z 2e2
T  1 2
r
3rK

Ta có, sự tổng hợp hạt nhơn xảy ra khi khoảng cách giữa chúng r  10-15 m
T  55.106Z1Z2

Đối với hạt nhơn hidro: T  55.106 độ

Trong thực tế thì phản ng hạt nhơn có thể xảy ra
năng

nhiệt đô thấp h n (vì động

trên lƠ động năng trung bình). MƠ nhiệt độ trong nhơn Mặt Tr i lên đến hƠng

chục triệu độ nên có điều kiện xảy ra phản ng hạt nhơn.
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Theo các nhƠ Vật lí hạt nhơn thì trong lòng Mặt Tr i có khả năng xảy ra hai
loại phản ng:
-Loại có chất xúc tác lƠ Cacbon.
-Loại có giai đoạn trung gian với sự tạo thƠnh Đ teri(D2). Loại nƠy có
khả năng xảy ra h n.

6H12D2+2H12He3

2He3He4+2H1

Theo Einstein: E  mc2

Năng l ợng giải phóng trong phản ng phản ng tổng hợp 4 hạt nhơn H thƠnh
1 hạt nhơn He lƠ:

E  mc2  (4mH  mHe )c 2

Nếu có 1g hạt nhơn H chuyển thƠnh hạt nhơn He thì m  0,01g  E  1012 J
7.1.5.ăC uăt oăc aăM tăTr i
HƠng ngƠy ta thấy Mặt Tr i d ới dạng một đĩa sáng có bán kính góc khoảng
16’, đó lƠ quang cầu. Quang phổ c a quang cầu lƠ quang phổ liên tục. Bao quanh
quang cầu lƠ khí quyển. Chính các phơn tử vật chất trong khí quyển nƠy đư tạo nên
những vạch hấp thụ trên nền quang phổ liên tục c a quang cầu.
Quangăc u:
LƠ lớp khí nóng sáng có độ dƠy vƠi ba trăm km. Mật độ vật chất c a nó
khoảng1016-1017 hạt/cm3, nhiệt độ khoảng 6000K. Trong điều kiện đó thì Na, K, Ca
bị ion hoá còn hydro vƠ một số nguyên tử khác thì trung hoà.
Qua kính thiên văn ng

i ta thấy quang cầu có cấu tạo hạt (bao gồm các hạt có

kích th ớc cỡ 700km) liên tục biến đổi trên nền sẫm tối, ch ng tỏ vật chất tại mỗi
hạt đ ợc dơng lên trong khi đó vật chất xung quanh (chỗ mƠu sẫm) lại chuyển động
vào trong vận tốc cỡ 2km/s.
Các hạt sáng thể hiện sự đối l u c a vật chất lớp d ới lên mặt quang cầu. Tuy
nhiên gần đến mặt quang cầu do ma sát lớn (nhiệt độ thấp) nên dừng lại vƠ hạ
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xuống gặp các dòng d ới lên tạo nên sự bắn phá

mặt quang cầu.

Mặt quang cầu có độ chói sáng không đều, giảm dần từ tơm ra đĩa.
Sắcăc u,ăNh tăhoa:
Bao quanh quang cầu có lớp vật chất với mật độ rất thấp đ ợc gọi lƠ khí
quyển. Khí quyển có cấu tạo rất ph c tạp, có thể chia ra 2 lớp khác nhau: sắc cầu vƠ
nhật hoa.
-Sắc cầu: + có độ chói sáng kém h n quang cầu đến hƠng trăm lần, vì vậy có
thể quan sát trực tiếp sắc cầu khi có nhật thực toƠn phần.
+Khi đó phổ c a nó lƠ phổ vạch c a các nguyên tố dạng ion c a
Ca, H, He...
+ Nhiệt độ khoảng 4500K
Trong sắc cầu th

ng có những dòng cuộn từ d ới lên trên với vận tốc hƠng

chục km/s.
-Nhật hoa:
Khi nhật thực toƠn phần xảy ra, khi Mặt Trăng bao ph đĩa sáng c a Mặt Tr i,
Mặt Tr i đ ợc bao bọc b i ánh sáng yếu, huyền ảo đ ợc gọi lƠ vƠnh nhật hoa
Phổ c a nhật hoa lƠ một quang phổ liên tục yếu , trên đó nổi rõ lên những vạch
phát xạ.
7.1.6.ăS ăho tăđ ngăc aăM tăTr i
7.1.6.1.Tr

ng sáng

Trong mặt quang cầu có n i có lúc sáng hẳn lên so với xung quanh, đó lƠ
tr
độ

ng sáng. Tr

ng sáng có diện tích khá rộng vƠ tồn tại dạng vệt, đốm sáng. Nhiệt

đơy cao h n quang cầu.

7.1.6.2. Vết đen
Trong vùng các tr
nhiệt độ

ng sáng có từ tr

ng mạnh th

ng xuất hiện các vết đen,

đơy thấp h n quang cầu vƠi nghìn độ. Có khi vết đen có đ

vƠi nghìn km. Vết đen th

ng kính tới

ng xuất hiện thƠnh nhóm vƠ có chu kỳ. VƠo th i kỳ xuất
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hiện nhiều vết đen thì Mặt Tr i hoạt động mạnh vƠ có nhiều ảnh h

ng đến Trái

Đất nh bưo từ...
7.1.6.3. Bùng nổ
khu vực gần vất đen có từ tr

ng mạnh, th

ng xuất hiện những bùng nổ có

độ chói sáng tăng đột ngột lên hƠng triệu lần trong vƠi chục phút rồi giảm dần.
Từ chỗ bùng nổ phóng ra tia vũ trụ năng l ợng thấp, tia Roghen, b c xạ vô
tuyến. NgoƠi ra còn có các dòng hạt tích điện với vận tốc khoảng 1000km/s. Các
loại b c xạ nƠy có ảnh h

ng rõ rệt đến nhiều hiện t ợng vật lí địa cầu.

7.1.6.4. Tai lửa
Một biểu hiện nữa về sự hoạt động c a Mặt Tr i quan sát đ ợc trong nhật hoa
lƠ tai lửa. Tai lửa lƠ dòng vật chất có mật độ dƠy h n vƠ nguội h n so với vật chất
trong sắc cầu phun lên nhật hoa.
Tai lửa có hình dạng vƠ kích th ớc khác nhau. Thông th

ng có dạng phẳng,

dƠi nằm gần thẳng góc với Mặt Tr i. Tai lửa lƠ loại hoạt động có kích th ớc lớn
h n cả. Bề rộng c a nó đến hƠng ngƠn km vƠ có bề dƠi đến hƠng trăm nghìn km.

7.2.ăCácăhƠnhătinhăl n
Trong hệ Mặt Tr i, trừ Mặt Tr i ra thì các thƠnh viên khác đều lƠ những thiên
thể nguội, chúng đều không tự phát sáng đ ợc mƠ chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Tr i
nên việc nghiên c u lý tính c a chúng khó khăn h n nhiều.
7.2.1.ăTổngăquanăv ăcácăhƠnhătinhăl n
Trong hệ Mặt Tr i có 9 hƠnh tinh: gần Mặt tr i nhất lƠ Thuỷ tinh vƠ xa nhất lƠ
Diêm V

ng tinh. Các hƠnh tinh đ ợc chia lƠm hai nhóm:

- Nhóm Trái Đất: gồm các hƠnh tinh cỡ bé, có khối l ợng riêng lớn ( Thuỷ
Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh, Diêm V

ng Tinh).

- Nhóm Mộc Tinh: gồm những hƠnh tinh cỡ lớn nh ng có khối l ợng riêng
bé (Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên V

ng Tinh, Hải V

ng Tinh).

Bằng cách phơn tích phổ vô tuyến, các vạch hấp thụ mới, ng

i ta biết đ ợc

các hƠnh tinh đều đ ợc cấu tạo từ những nguyên tố hoá học có trên Trái Đất.
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Cũng nh Trái Đất, tất cả các hƠnh tinh khác đều có khí quyển. Sự tồn tại khí
quyển c a một thiên thể phụ thuộc vƠo 2 yếu tố:
- Nhiệt độ c a thiên thể;
- Vận tốc khuếch tán (vận tốc vũ trụ cấp II) c a thiên thể.
Ta biết vận tốc chuyển động nhiệt trung bình c a các phơn tử khí lƠ:
v 2pt 

3kT
; với k: hằng số Boltzmann, m: khối l ợng phơn
m

tử c a chất khí.
Nh chúng ta đư biết nếu một vật có vận tốc chuyển động bằng vận tốc vũ trụ
cấp II c a một thiên thể thì vật nƠy có khả năng ly khai khỏi thiên thể đó. Áp dụng
điều nƠy cho phơn tử khí, lí thuyết cho biết một hƠnh tinh giữ đ ợc khí quyển khi:
vpt < 0,2vII
Nhiệt độ các hƠnh tinh đều thấp (cƠng xa Mặt Tr i cƠng thấp) nên vận tốc
trung bình c a các phơn tử khí bé (cỡ một vƠi km/s), còn vận tốc vũ trụ cấp hai c a
các hƠnh tinh lại lớn (đặc biệt lƠ nhóm Mộc Tinh)các hƠnh tinh đều có khí quyển.
7.2.2.ăTráiăĐ t
Về đại thể, Trái đất đ ợc cấu tạo theo một số lớp đồng tơm.

ngoƠi cùng là

khí quyển, tiếp đến lƠ lớp vỏ rồi đến thuỷ quyển vƠ trong cùng lƠ thạch quyển.
Khối l ợng riêng c a Trái Đất lƠ 5,52kg/dm3, c a vỏ Trái Đất lƠ 3kg/dm3, nh
vậy mật độ vật chất tăng dần theo độ sơu (khoảng 15kg/dm3
Bằng nghiên c u đặc điểm truyền sóng động đất, ng
khoảng 3000km, thạch quyển tồn tại

phần trung tơm).
i ta cho rằng

độ sơu

trạng thái lỏng (nóng chảy). Nhiệt độ trong

nhơn Trái Đất có thể lên tới hƠng vạn độ, 71% mặt Trái Đất lƠ đại d
thông vƠ nhiệt dung lớn c a n ớc các đại d

ng. Sự l u

ng lƠ yếu tố điều hoƠ nhiệt độ cho các

n i trên Trái Đất.
7.2.2.1. Khí quyển
Theo trạng thái vật lí khác nhau, ng

i ta đư chia khí quyển ra thƠnh nhiều

tầng: d ới cùng lƠ tầng đối l u, tiếp đến lƠ tầng bình l u, tầng ozon...
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Trong bảng d ới ghi tỉ lệ các nguyên tố tồn tại trong khí quyển

phần thấp

c a tầng đối l u (ngang mặt biển).
Nguyênătử

T ăs ă(%)

Nit (N2)

78

Oxi(O2)

2e1

Khí cacbonic (CO2)

0,03

Agon (Ar)

0,93

* Tầng đối l u: (từ mặt đất đến độ cao khoảng 10km)
Nhiệt độ giảm nhanh theo độ cao, tại độ cao 10km thì nhiệt độ lƠ -500C.
Nguyên nhơn lƠ do tầng đối l u đ ợc nung nóng b i b c xạ nhiệt c a mặt đất mƠ
b c xạ nƠy bị h i n ớc vƠ khí CO2

lớp sát mặt đất hấp thụ.

* Tầng bình l u: (từ độ cao 10-25km)
Nhiệt độ hầu nh không đổi (khoảng -500C).
* Tầng ozon: (từ độ cao 25km đến khoảng 50km)
Nhiệt độ bắt đầu tăng do có phản ng quang hoá toả nhiệt - phản ng tổng hợp
các phơn tử oxi thƠnh ozon

O2  h  O  O
O  O2  O3

Đến độ cao 50km thì nhiệt độ đạt cực đại (00C).
* Tầng điện li: gồm ch yếu các electron đ ợc tạo ra b i sự bắn phá c a tia tử
ngoại lên các nguyên tử O, N.
7.2.2.2. Hiệu ng nhƠ kính
Các tia b c xạ c a Mặt Tr i truyền đến mặt đất, mặt đất hấp thụ năng l ợng
b c xạ nƠy sẽ nóng lên vƠ toả nhiệt vƠo khí quyển d ới dạng tia hồng ngoại.
Nếu khí quyển không có h i n ớc hay khí CO 2 thì nhiệt toả ra lên cao lƠm cho
nhiệt độ ban đêm c a mặt đất hạ thấp nhanh.
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Ng ợc lại mỗi khi trong khí quyển ch a nhiều h i n ớc vƠ CO2 thì nhiệt độ từ
mặt đất toả ra sẽ bị CO2 vƠ h i n ớc hấp thụ, sau đó chúng lại toả ra xung quanh,
truyền lại mặt đất lƠm cho mặt đất ấm lên. Nh vậy, lớp khí quyển gần mặt đất ch a
nhiều h i n ớc vƠ CO2 tạo thƠnh mƠn chắn nhiệt không để cho nhiệt năng mƠ mặt
đất đư hấp thụ toả ra vƠo không trung. Sự giữ nhiệt nƠy gọi lƠ hiệu ng nhƠ kính.
NgƠy nay, khí thải CO2 từ các nhƠ máy công nghiệp cƠng nhiều, điều nƠy sẽ
lƠm cho Trái Đất sẽ nóng lên. Vì vậy, hiện nay việc giảm hiệu ng nhƠ kính lƠ rất
cần thiết.
7.2.2.3. Từ tr
Từ tr

ng- Các vƠnh đai phóng xạ
ng c a Trái Đất có phổ đ

ng cảm ng từ t

ng tự nh phổ đ

ng

cảm ng từ c a một nam chơm l ỡng cực. Trục c a “l ỡng cực” địa từ không trùng
với trục quay c a Trái Đất.
hai cực, c
lên cao từ tr

ng độ từ tr

ng khoảng 10-5T,

xích đạo khoảng 5.10-6T, càng

ng cƠng giảm.

Đối với các thiên thể quay chậm vƠ có khối l ợng bé (nhiệt độ trong lòng
không đ cao) nh Mặt trăng, Kim Tinh thì không có từ tr

ng. Các thiên thể có

khối l ợng đ lớn vƠ quay nhanh nh Trái Đất, Mộc Tinh...đều có từ tr
Từ tr

ng Trái Đất gơy ảnh h

ng.

ng rõ rệt đến sự chuyển động c a các hạt

mang điện trong không gian truyền tới nó. Có hai loại hạt mang điện c bản:
-Tia vũ trụ: gồm electron, các prôton vƠ các hạt nhơn c a các nguyên tố
chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng đ ợc truyền từ các thiên hƠ đến.
-Dòng hạt mang điện b c xạ từ Mặt Tr i đến.
Khi các hạt mang điện chuyển động đến khu vực địa từ tr
chuyển động xoắn dọc theo ph

ng c a đ

ng cảm ng từ. Từ tr

ng thì chúng sẽ
ng cũng lƠ cái

bẫy giữ các hạt mang điện có năng l ợng cao. Mật độ các hạt bị giữ nƠy phụ thuộc
vƠo độ cao vƠ cự li xa gần cực địa từ. Chúng tập trung vƠo những vƠnh nhất định
nằm trong xích đạo địa từ, đ ợc gọi lƠ các vƠnh đai phóng xạ.
7.2.2.4. Cấu trúc bên trong c a Trái Đất
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Cho đến nay ng

i ta mới chỉ có khả năng khoan sơu xuống đất khoảng một

chục km. Tuy nhiên, ng

i ta có thể nghiên c u cấu trúc c a Trái Đất qua hiện

t ợng động đất.
Thực nghiệm cho biết từ tơm động đất truyền ra xa xung quanh sóng dao
động. Đối với môi tr

ng rắn thì có cả sóng dọc vƠ sóng ngang. Sóng dọc truyền

nhanh h n sóng ngang khoảng một lần r ỡi. Đối với môi tr

ng lỏng thì chỉ có

sóng dọc.
Qua khảo sát đặc điểm truyền sóng địa chấn, ng

i ta đư phác hoạ đ ợc cấu

trúc bên trong c a Trái Đất:
- Nhơn Trái Đất có bán kính 1300 km

thể rắn, khối l ợng riêng khoảng

13000 kg/m3.
- Bao quanh nhơn lƠ lớp vật chất

thể lỏng, dƠy khoảng 2000 km, khối

l ợng riêng khoảng 10000 kg/m3.
- Bao quanh lớp lỏng lƠ lớp mantin, dƠy khoảng 3000km, khối l ợng riêng
khoảng 4500 kg/m3.
- NgoƠi cùng lƠ lớp vỏ dƠy khoảng 35km, khối l ợng riêng khoảng 3300
kg/m3.
7.2.2.5. Tuổi c a Trái Đất
Nghiên c u các chất phóng xạ có trong vỏ Trái Đất, ng

i ta có thể xác định

đ ợc tuổi c a nó, b i vì hiện t ợng phóng xạ c a các nguyên tố hoá học diễn ra
theo quy luật xác định vƠ không phụ thuộc vƠo điều kiện bên ngoƠi.
Qua khảo sát nhiều đồng vị phóng xạ khác nhau ng

Đất lƠ: (4,55  0,07) tỉ năm.

i ta kết luận tuổi c a Trái

7.2.3.ăCácăhƠnhătinhănhómăTráiăĐ t
7.2.3.1. Thuỷ Tinh
Là hƠnh tinh gần Mặt Tr i vƠ bé nhất, có khối l ợng vƠ kích cỡ Mặt Trăng.
Trên hƠnh tinh nƠy không có n ớc, khí quyển rất loưng...bề mặt có cấu tạo gần
nh Mặt Trăng (có nhiều lỗ tròn).
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Nhiệt độ vƠo ban ngƠy rất cao ( xích đạo lên tới 4000C) vƠ ban đêm lại rất
thấp (-1500C).
Chu kỳ quay quanh Mặt Tr i lƠ 88 ngƠy vƠ tự quay quanh mình rất chậm
khoảng 58 ngƠy.
7.2.3.2. Kim Tinh
LƠ hƠnh tinh th hai gần Mặt Tr i, có kích th ớc vƠ khối l ợng xấp xỉ bằng
Trái Đất.
Trên Kim Tinh có mật độ khí quyển lớn h n c a Trái Đất, vƠ thƠnh phần
chính c a khí quyển Kim Tinh lƠ khí cacbonic.
Kim Tinh quay quanh trục c a nó ng ợc chiều với chiều nó chuyển động
quanh Mặt Tr i, một ngƠy trên Kim Tinh dƠi bằng 117 ngƠy trên Trái Đất.
Trên Kim Tinh không có sự thay đổi mùa.
7.2.3.3. Hoả Tinh
Có kích th ớc bé h n Trái Đất khoảng 2 lần, có gia tốc từ tr

ng bé h n 3 lần,

có vận tốc vũ trụ bé h n khoảng 2 lần.
Một ngƠy trên Hoả Tinh dƠi 24h22ph, một năm dƠi 687 ngƠy. VƠ trên đó có sự
biến đổi mùa rõ rệt.
* Quan sát qua kính thiên văn ta thấy mặt Hoả Tinh có các đặc điểm sau:
- Vùng sáng hay lục địa chiếm 2/3 diện tích vƠ có mƠu đỏ da cam.
- Chóp trắng

2 cực có diện tích biến đổi theo mùa.

- Vùng tối hay biển chiếm 1/3 diện tích, xen lẫn giữa vùng sáng. Độ tối c a
vùng nƠy biến đổi theo mùa.
- Mơy mù lƠ những dấu vết xuất hiện từng n i, từng lúc trong khí quyển. Có
hai loại: mơy vƠng lƠ những đám bụi khí, vƠ mơy trắng gồm các hạt băng.
* Những quan trắc thiên văn (qua phổ hồng ngoại vƠ vô tuyến) vƠ những kết
quả nghiên c u theo ch

ng trình du hƠnh vũ trụ c a Liên Xô vƠ Mỹ cho biết

những đặc điểm sau:
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- Nhiều miệng núi lửa trên đỉnh các núi.
- Có từ tr

ng nh ng yếu h n Trái Đất.

- Có những đặc điểm cấu tạo bề mặt t

ng tự nh những nhánh sông khô n ớc

trên Trái Đất.
- Bưo bụi lƠ bụi đ ợc gió thổi lên cao đến 10-15km, các hạt bụi có kích th ớc
0,1-10 micrômet.
- Vùng cực có nhiệt độ thấp. Chóp trắng không hẳn lƠ lớp băng tuyết nh

địa

cực mƠ lƠ những đám mơy gồm những hạt băng (H2O) l lửng trong khí quyển.
- Nhiệt độ trong một ngƠy biến thiên rất lớn.
- L ợng h i n ớc trong khí quyển bé h n so với Trái Đất 1000 lần. Do nhiệt
độ vƠ áp suất bé (khoảng 6 milibar) nên n ớc

thể h i vƠ băng.

- Khí quyển loưng có áp suất bé, trong khí quyển có 95% lƠ cacbonic vƠ argon.
*Một cơu hỏi đ ợc đặt ra lƠ trên Hoả Tinh có sự sống không? Hiện nay ta có
thể lập luận nh sau:
- Các vùng tối có mƠu biến đổi theo mùa có thể lƠ những thảm thực vật.
- Các vùng tối đó có thể lƠ lục địa đ ợc bao ph lớp khoảng sản nƠo đó có khả
năng thay đổi độ phóng xạ khi nhiệt độ thay đổi.
Rõ rƠng điều kiện để hình thƠnh sự sống trên Hoả Tinh lƠ rất hạn chế (ít n ớc,
chế độ nhiệt khắc nghiệt...). từ đó có thể nói rằng

đơy nếu có sự sống thì

trong

th i kì phát triển rất thấp.
7.2.4.ăCácăhƠnhătinhănhómăM căTinh
Nhóm Mộc Tinh có 4 hƠnh tinh: Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên V
V

ng Tinh, Hải

ng Tinh.
Lớp vỏ c a các hƠnh tinh nƠy đ ợc cấu tạo ch yếu b i các nguyên tố nhẹ nh

H, CH4, ...
Vì

xa Mặt Tr i nên nhiệt độ c a chúng rất thấp (th

ng d ới -1000C)

Bề mặt c a các hƠnh tinh luôn bị mơy mù dƠy đặc bao ph . Do quay quá
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nhanh nên chuyển động đối l u c a mơy còn bị tác dụng c a lực Coriolit nên các
dòng mơy nƠy chuyển động theo những ph
xoáy t

ng xác định vƠ có n i tạo thƠnh dòng

ng tự nh “mắt bưo” trên Trái Đất. Nhìn vƠo b c ảnh c a Mộc Tinh ta thấy

mơy tạo thƠnh những dải gần nh song song với xích đạo.
Mộc Tinh có 16 vệ tinh, trong đó có 4 vệ tinh đư đ ợc Galilê phát hiện từ đầu
thế kỷ XVII. 4 vệ tinh lớn c a Mộc Tinh (IO, Europe, Ganymede, Callisto) có cấu
tạo bề mặt t

ng tự nh Mặt Trăng.

Thổ Tinh có 18 vệ tinh, ngoƠi ra còn có một vệ tinh lƠ một vƠnh gồm các
mảnh từ cm đến m chuyển động theo định luật Keple (vƠnh nƠy đ ợc Galilê nhìn
thấy).
Qua các trạm thăm dò vũ trụ, ng

i ta biết quanh các hƠnh tinh thuộc nhóm

nƠy cũng có vƠnh nh Thổ Tinh nh ng mỏng h n nên không thể phát hiện đ ợc
bằng kính thiên văn đặt trên mặt đất.

7.3.ăM tăs ăv ătinh. Ti uăhƠnhătinh.ăSaoăchổi-Saoăbĕng-Thiênăth ch
7.3.1.ăM tăTrĕng
LƠ vệ tinh tự nhiên c a Trái Đất. Chu kỳ quĩ đạo xung quanh Trái Đất khoảng
27,3 ngƠy, với khoảng cách trung bình lƠ 384000km.
Bán kính Mặt Trăng lƠ 1737 km, khối l ợng c a nó bé h n c a Trái Đất 81,3
lần.
Gia tốc trọng tr

ng trên Mặt Trăng: g  G

VII 

Vận tốc vũ trụ cấp II:
Vì gia tốc trọng tr

M
 1,63m / s 2
R2

2GM
 2,38km / s
R

ng bé nên Mặt Trăng không giữ đ ợc khí quyển vƠ không

có n ớc.
Trên Mặt Trăng có các dưy núi cao xen lẫn với các vùng trũng (đ ợc gọi lƠ
biển nh ng lƠ biển khô).
Nét nổi bật c a Mặt Trăng lƠ có nhiều miệng núi lửa, cái lớn nhất có đ
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ng

kính đến 100km.
* Nghiên c u b c xạ hồng ngoại vƠ vô tuyến Mặt Trăng ch ng tỏ rằng:
- Nhiệt độ ban ngƠy

vùng xích đạo lên tới khoảng 1300C.

- Nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp (-1700C).
- Độ dẫn nhiệt c a lớp vật chất cấu tạo bề mặt c a Mặt Trăng rất thấp. Nhiệt
độ

độ sơu từ 10cm vƠo ban ngƠy vƠ ban đêm lƠ ngang nhau.
* So với Trái Đất thì vật chất cấu tạo vỏ Mặt Trăng giƠu các nguyên tố nặng

nh Cr, Ti, Zn vƠ nghèo các nguyên tố nhẹ nh Sn, K, Na.
Bề mặt Mặt Trăng có nhiều cấu tạo lỗ tròn, có thể lƠ nguyên nhơn bắn phá c a
các thiên thạch vƠ do hoạt động c a núi lửa.
Từ Trái Đất, ng

i ta đư quan sát đ ợc một núi lửa

trung tơm một lỗ tròn vƠ

đư đặt tên lƠ núi lửa Anphongx .
7.3.2.ăV ătinhăIOăc aăM căTinh
Mộc Tinh có 4 vệ tinh có kích th ớc gần bằng hoặc lớn h n Mặt Trăng, đ ợc
Galilê phát hiện năm 1610. IO lƠ một trong 4 vệ tinh nƠy, có bán kính 1815km.
Trên IO có những núi lửa hoạt động mạnh nhất trong hệ Mặt Tr i, vật chất
nóng dơng lên trên bề mặt đến 250km.
Nh kính Hubble, ng

i ta đư phát hiện có một vƠi núi lửa đư ngừng hoạt

động, một vƠi mới bắt đầu bùng nổ. Các núi lửa nƠy tồn tại lơu h n các núi lửa trên
Trái Đất.
7.3.3.ăCácăv ătinhăc aăHo ăTinh
Hoả Tinh có 2 vệ tinh rất bé:
- Phobos: có kích th ớc ba chiều lƠ 14x11x9km, chu kỳ quay quanh Hoả Tinh
là 9h39ph.
- Deimos: có kích th ớc lƠ 8x6x6km, chu kỳ quay quanh Hoả Tinh lƠ 1 ngƠy
6h18ph.
Khối l ợng riêng c a chúng chỉ khoảng 2kg/dm3.
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7.3.4.ăCácăti uăhƠnhătinh
Chỉ có 4 tiểu hƠnh tinh có kích th ớc lớn hƠng trăm km, còn lại có kích th ớc
từ vƠi chục đến hƠng chục km.
Phần lớn các tiểu hƠnh tinh có khoảng cách trung bình tới Mặt Tr i từ 2,2-3,6
đvtv, nghĩa lƠ

khoảng giữa Hoả Tinh vƠ Mộc Tinh.

Có một giả thuyết cho rằng trong quá trình hình thƠnh hệ Mặt Tr i đư có một
hành tinh lớn đ ợc hình thƠnh giữa Hoả Tinh vƠ Mộc Tinh nh ng vì một lý do nƠo
đó (ví dụ do lực triều c a Mộc Tinh) mƠ hƠnh tinh lớn nƠy đư bị phơn rư thƠnh một
vành các hành tinh tí hon.
7.3.5.ăSaoăchổi
LƠ thiên thể nguội chuyển động quanh Mặt Tr i nh các hƠnh tinh, song vì có
hình dạng nh một cái chổi xoè nên đ ợc gọi lƠ sao chổi.
Nói chung các sao chổi đều có quĩ đạo lƠ những elip dẹt, viễn điểm c a một số
lớn v ợt ra ngoƠi quĩ đạo c a Thiên V
Vì có kích th ớc bé vƠ

ng Tinh.

xa Mặt Tr i nên vật chất cấu tạo nên sao chổi th

ng

bị đóng băng. Mỗi sao chổi lƠ một khối nhơn đá đ ợc bao quanh b i băng vƠ bụi.
Đ

ng kính c a nó hiếm khi v ợt quá 5km.
Khi sao chổi chuyển động tiến lại gần Mặt Tr i, nhiệt sẽ lƠm tan phần ngoƠi

cùng vƠ bay h i, khi đó khí vƠ bụi tạo thƠnh một đám mơy, rồi bị b c xạ c a Mặt
Tr i chiếu về h ớng ng ợc lại lƠm thƠnh đuôi sao chổi.
Có tr

ng hợp bị lực triều lƠm vỡ ra thƠnh nhiều mảnh. Theo Brêđikhin thì

một sao chổi “mẹ” có thể bị tách vụn ra dần dần vƠ tạo thƠnh một chuỗi những
mảnh vụn tiếp tục chuyển động theo quĩ đạo c a sao chổi “mẹ”. Nếu đám vật chất
nƠy sa vƠo khí quyển c a Trái Đất thì ta sẽ thấy một dòng liên tục các sao băng
(m a sao).
Sao chổi lƠ loại thiên thể không ổn định. Quĩ đạo chuyển động c a nó dễ thay
đổi do bị nhiễu loạn nên chu kỳ c a nó cũng không xác định đ ợc, vì vậy việc dự
báo sự xuất hiện c a sao chổi rất khó khăn.
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7.3.6.ăSaoăbĕng,ăthiênăth ch
Ban đêm, thỉnh thoảng ta thấy những vệt sáng vút qua trên bầu tr i ng

i ta

gọi chúng lƠ sao băng (sao sa, sao đổi ngôi).
Trên thực tế, nó không phải lƠ một ngôi sao r i ra khỏi bầu tr i mƠ lƠ những
mảnh vật chất chuyển động trong không gian giữa các hƠnh tinh xuyên qua khí
quyển với vận tốc rất lớn, khoảng 100.000km/h. Lực ma sát c a không khí lập t c
làm nóng chúng, chúng chói sáng lên vƠ để lại vệt trắng dƠi.
Những mảnh vụn vật chất lớn khi sa vƠo khí quyển có thể không bị bốc cháy
hoƠn toƠn, phần còn lại có khả năng r i xuống mặt đất, chúng đ ợc gọi lƠ các thiên
thạch. Có hai loại thiên thạch: thiên thạch sắt (90% lƠ sắt), thiên thạch đá (thƠnh
phần ch yếu lƠ đá).
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Ch

ngă8.ă CÁC SAO - THIÊN HÀ

8.1.ăXácăđ nhăcácăđ iăl ợngăđ cătr ngăc aăcácăsao
8.1.1.ăXácăđ nhăbánăkính
Các sao
ph

quá xa nên ta không thể trực tiếp xác định bán kính c a chúng bằng

ng pháp thiên văn đo đạc (đo bán kính góc), vì vậy ta phải sử dụng các ph

pháp đo gián tiếp. Ph

ng

ng pháp đ ợc sử dụng rộng rưi lƠ xác định qua độ tr ng vƠ

nhiệt độ hiệu dụng c a sao.

Ta có: Công suất b c xạ c a sao: W  4R2T 4

(8.1)

Công suất b c xạ c a Mặt Tr i : W0  4R0 2T0 4

Độ tr ng c a sao là: L 

W R 2T 4

W0 R02T04

(8.2)
(8.3)

T
Bán kính c a sao lƠ : R  L  0  R0
T 
2

(8.4)

Ví dụ : Sao Thiên Lang có T=10.0000, L=25 thì R=1,8R0
8.1.2.ăXácăđ nhăkh iăl ợng
Ta đư biết dựa vƠo định luật III Keple có thể xác định đ ợc khối l ợng c a các
sao. Ph

ng pháp nƠy chỉ có thể áp dụng để tính khối l ợng c a các sao đôi, nghĩa

lƠ các cặp sao chuyển động quanh khối tơm chung c a chúng d ới tác dụng c a lực
hấp dẫn t

ng hỗ.

Gọi T, a: lƠ chu kì vƠ bán kính trục lớn c a quĩ đạo chuyển động c a sao vệ
tinh đối với sao chính.
Theo định luật III Keple:

T 2 ( M1  M 2 ) 4 2

;
a3
G

(8.5)

với M1, M2 : khối l ợng c a hai sao đó.

T ( M 0  M ) 4 2
Đối với hệ Mặt Tr i vƠ Trái Đất: 0
;

3
G
a0
2
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(8.6)

với T0, a0 lƠ chu kì vƠ bán kính trục lớn c a quĩ đạo chuyển động c a Trái Đất
quanh Mặt Tr i.
M  M 2  a   T0 
Từ (8.5) và (8.6) 1
   
M 0  M  a0   T 
3

2

(8.7)

Ví dụ: Sao đôi Cận Tinh (trong chòm sao Nhơn Mư) có chu lì quay c a vệ tinh
là T = 80 năm, bán trục lớn quĩ đạo lƠ a = 22đvtv thì:
M1  M 2
 1
 (22)3    1,7
M0  M
 80 
2

với M0 = 333000M  M1 + M2 = 1,7M0.

Nh vậy, sao đôi Cận Tinh có khối l ợng khoảng 1,7 lần khối l ợng Mặt Tr i.

8.2.ăHo ăđ ăquangăphổ.ăĐ ătr ng
NhƠ thiên văn học Hecxprung (HƠ Lan) vƠ R txen (Mĩ) đư xác lập mối liên hệ
giữa quang phổ vƠ độ tr ng c a các sao bằng hoạ đồ. Mỗi sao đ ợc đánh dấu bằng
một chấm trên hoạ đồ, thông qua cặp thông số: quang phổ-độ tr ng (hay cũng lƠ
nhiệt độ- cấp sao tuyệt đối). Hình 8.1 lƠ hoạ đồ Hecxprung-R txen.
L

3
4

(II)

(I)

104

1

102
1

5

102

(III)

104
30000 20000 10000 5000

2000K

Hình 8.1
Đại đa số các chấm (các sao) tập trung theo một dải hẹp kéo dƠi từ góc tráitrên, xuống góc phải - d ới. Dải nƠy đ ợc gọi lƠ dải chính (I). Vị trí c a Mặt Tr i
trên dải nƠy đ ợc ghi bằng dấu +.
Một số chấm tập trung vƠo khu vực phải-trên (dải II).
Một số ít tập trung

khu vực trái-d ới (dải III).
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Từ công th c: W  4R2T 4 vƠ mật độ các chấm trên hoạ đồ, ta có các kết luận
sau:
- Các sao thuộc dải II (có quang phổ loại G-M hay nhiệt độ 60000-30000), độ
tr ng L=100: lƠ những sao có kích th ớc lớn, gọi lƠ các sao khổng lồ hay sao kềnh.
Các sao kềnh nằm

phần cao trong dải nƠy có kích th ớc vô cùng lớn, gọi lƠ sao

siêu kềnh.
- Các sao thuộc dải III (quang phổ A-F hay nhiệt độ 10.0000-80000), độ tr ng
bé: có kích th ớc bé, đ ợc gọi lƠ sao lùn hay sao trắt. Những sao nằm sơu

góc

d ới có nhiệt độ rất cao nh ng có độ tr ng rất nhỏ nên có kích cƠng bé, đ ợc gọi lƠ
các sao trắt trắng (lùn trắng).
Ý nghĩa của họa đồ:
- Hoạ đồ Hecxprung-R txen có vai trò rất quan trọng trong ngƠnh Thiên văn
sao, nó cho phép ta xác định lí tính vƠ có thể cả giai đoạn tiến hoá c a các sao.
- NgƠy nay, họa đồ H-R đư đ ợc khai thác nghiên c u nhiều mặt, chẳng hạn
nh ng

i ta đư phát hiện nhóm có mối liên hệ hƠm số giữa độ tr ng vƠ nhiệt độ

(cũng lƠ giữa độ tr ng vƠ loại quang phổ). Bằng hƠm số liên hệ nƠy ng

i ta đư xác

định đ ợc độ tr ng c a các sao mỗi khi quang phổ c a sao đư nghiên c u, từ đó xác
định đ ợc khoảng cách đến các sao. Ph

ng pháp xác định khoảng cách đến các sao

dựa vƠo mối liên hệ giữa độ tr ng vƠ quang phổ gọi lƠ ph

ng pháp thị sai quang

phổ.
- Dựa vƠo hoạ đồ, ng

i ta cũng tìm đự c liên hệ giữa độ tr ng vƠ khối l ợng

c a các sao trong các dải. Đối với dải chính, công th c liên hệ lƠ:
L=M3,9
Công th c nƠy cho phép ta xác định khối l ợng các sao trong dải chính, kể cả
các sao đ n-lƠ những sao mƠ khối l ợng c a chúng không thể xác định đ ợc theo
định luật 3 Keple.
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8.3.ăCácălo iăsaoăđ căbi t
8.3.1.ăCácăsaoăbi năquang
Hầu hết các ngôi sao đều ổn định vƠ duy trì sự ổn định trong hƠng ngƠn, hƠng
triệu năm. Tuy nhiên, cũng có một số sao có đại l ợng vật lí đặc tr ng biến đổi,
thậm chí có tr

ng hợp biến đổi rất đột ngột, ng

i ta gọi chúng lƠ sao biến quang.

8.3.1.1. Sao biến quang do che khuất
LƠ sao có độ rọi biến đổi.
Th

ng xảy ra với các sao đôi. Độ sáng c a từng sao thật ra lƠ không đổi

nh ng trong quá trình chuyển động quanh khối tơm chúng thì chúng lần l ợt che
khuất nhau, dẫn đến quang thông tổng cộng c a chúng truyền đến ta biến đổi một
cách tuần hoƠn với chu kì bằng chu kì chuyển động c a chúng quanh khối tơm
(cũng lƠ chu kì chuyển động c a sao vệ tinh quanh sao chính).
Nghiên c u đặc điểm biến thiên c a sao biến quang do che khuất, ng

i ta sẽ

xác định khối l ợng, kích th ớc, nhiệt độ hiệu dụng c a các sao thƠnh viên.
8.3.1.2. Sao biến quang co giưn
LƠ sao có độ sáng thực sự biến đổi một cách tuần hoƠn.
Hình 7.3 lƠ đồ thị biến thiên độ rọi c a một sao biến quang co giưn.
Quang phổ

F1
3
5
7
9
G1
3

-40

V
3x106

-20

R

2x106
1x106

0
10

Vận tốc

0
-0,2

0

0,4

1,2

0,8

Hình 8.2
Các sao biến quang co giưn có 2 đặc điểm chung:
- Độ rọi biến thiên tuần hoƠn có chu kì vƠ biên độ xác định.
- Vận tốc c a vật chất quan sát theo ph
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ng tia nhìn biến thiên cùng pha với

sự biến thiên c a độ rọi sáng.
Trên hoạ đồ quang phổ, các sao biến quang co giưn nằm trong khoảng giữa dải
chính vƠ dải sao kềnh, cƠng

phía phải c a hoạ đồ thì có chu kì co giưn cƠng lớn.

Điều nƠy có nghĩa lƠ các sao có khối l ợng riêng cƠng nhỏ thì có chu kì co giưn
cƠng lớn.
8.3.1.3. Sao biến quang đột biến - Sao mới
Có những sao bình th

ng chỉ có thể nhìn thấy qua kính thiên văn bỗng bùng

sáng lên một cách đột ngột. Độ sáng có thể tăng đến hƠng vạn lần. Chúng đ ợc gọi
lƠ sao biến quang đột biến hay lƠ sao mới. Đối với những sao có độ sáng tăng lên
đột ngột đến hƠng triệu lần thì gọi lƠ sao siêu mới.
Độ sáng tăng nhanh trong một th i gian ngắn (mấy ngƠy) rồi sau đó giảm rất
chậm (kéo dƠi hƠng năm) đến trị số ban đầu. Trong th i kì bùng sáng, vật chất đ ợc
phóng từ sao ra không trung với vận tốc hàng ngàn km/s.
Đến nay ng

i ta đư ghi nhận đ ợc trên 400 sao mới. Các sao mới có thể lƠ

những sao đôi. Trong quá trình vận động, vật chất từ sao vệ tinh đ ợc chuyển dần
sang sao chính, lƠm cho nhiệt độ sao chính tăng, năng l ợng đ ợc tích tụ vƠ cuối
cùng giải phóng ra ngoƠi với tính chất c a một vụ nổ.
Đối với các sao mới thì sau vụ nổ (vì vật chất giải phóng với vận tốc rất lớn),
vật chất các lớp ngoƠi giải phóng ra không có khả năng r i tr lại mƠ hình thƠnh
một lớp bụi mù tản rộng ra quanh lõi sao, hình thƠnh các tinh vơn. Điển hình lƠ sao
siêu mới

ph

ng chòm Con Trơu đ ợc các nhƠ thiên văn Trung Quốc ghi nhận

năm 1054. TƠn d c a vụ nổ nƠy lƠ một tinh vơn có hình dạng con cua (tinh vơn con
cua).
8.3.2. Punxa
Năm 1967, một sinh viên tr

ng Đại học Kembrigi đư thu đ ợc các tín hiệu

vũ trụ ngắt quưng b ớc sóng 3,68m, chu kỳ 1,337301giơy, mỗi ngày kéo dài 0,3
giơy. Đầu tiên ng

i ta t

ng lƠ tín hiệu c a một nền văn minh nƠo đó nh ng sau

nƠy mới biết nó đ ợc phát ra từ các Punxa cách chúng ta cỡ 100  25.000 năm ánh
sáng. Nh vậy, các Punxa lƠ các sao thuộc Thiên hƠ c a chúng ta.
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C

ng độ b c xạ
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ms (th i gian)

Hình 8.3
Punxa lƠ sao nh thế nƠo? Đầu tiên ng
co giưn. Nay ng

i ta cho rằng đó lƠ các sao trắt trắng

i ta nghiêng về giả thuyết đó lƠ sao n tron, vật chất tồn tại d ới

dạng siêu đặc vƠ ch yếu cấu tạo b i các n tron vƠ rất nặng. Một sao n tron nặng
bằng Mặt Tr i có bán kính chỉ 12km. Đặc biệt Punxa có từ tr

ng mạnh vƠ tự quay

rất nhanh.
Các tính toán ch ng tỏ rằng các b c xạ sóng điện từ mƠ thu đ ợc

trên phù

hợp với sao n tron, t c lƠ Punxa.
8.3.3.ăL ăđen
NgoƠi Punxa ng

i ta còn phát hiện ra lỗ đen. Ta biết rằng lực hấp dẫn tỉ lệ

với r2. Tuy nhiên theo thuyết t

ng đối lực mƠ một vật có khối l ợng M tác dụng

lên vật khác tăng đến  không phải lƠ khi r  0 mà là khi r  Rg (bán kính hấp
dẫn c a M) với:
Rg 

2GM
c2

Nh vậy một sao M có bán kính hấp dẫn thì khối l ợng riêng trung bình c a

M 
nó cỡ   2.10  0  g / cm3 (M0: khối l ợng c a Mặt Tr i).
M 
2

16

Áp dụng cho Mặt Tr i thì  = 2.1016g/cm3, nghĩa lƠ rất lớn, nó có khả năng

hút hết các vật đi gần. Từ đó ta có thể cho rằng với khối l ợng lớn đến m c nƠo đó
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thì sao có thể co đến kích th ớc bằng bán kính hấp dẫn. Khi co nh vậy thì nó
không còn phát ra một sóng điện từ nƠo, kể cả sóng ánh sáng vƠ sóng vô tuyến, sao
đư “tắt ngấm” vƠ có tên lƠ lỗ đen.
Vậy lỗ đen lƠ sao bị tắt khi co đến bán kính hấp dẫn, không phát ra sóng điện
từ nƠo, vƠ nó có khả năng hút tất cả các vật đi gần nó.
Hiện nay, ng

i ta cho rằng thiên hƠ c a chúng ta có hƠng chục triệu lỗ đen vƠ

chỉ phát hiện đ ợc khi nó lƠ một thƠnh viên c a sao đôi.
Trong tr

ng trọng lực mạnh c a lỗ đen, vật chất c a sao, hƠnh tinh, vệ tinh bị

cuốn hút theo quỹ đạo xoắn ốc vƠ bị nóng lên đến hƠng chục triệu độ tr thƠnh
nguồn b c xạ tia R ghen cực mạnh. Nh vậy có thể xác định lỗ đen qua b c xạ
R ghen. Với giả thuyết nƠy, ng

i ta tin rằng một số sao b c xạ tia R ghen cực

mạnh sau đơy lƠ lỗ đen:
- Sao HDE 226.868 chòm Thiên Nga lƠ lỗ đen có M = 10.M0 vƠ chu kỳ quay
là 4,6 ngày.
- Sao đôi chòm Thiên V

ng lƠ lỗ đen có khối l ợng M = 20.Mo vƠ chu kỳ

chuyển động lƠ 580 ngày.
- Sao biến quang che khuất chòm Nhơn Mư lƠ lỗ đen có khối l ợng M = 23.Mo
vƠ chu kỳ chuyển động lƠ 27 năm.
8.3.4.ăS ăti năhoáăc aăcácăsao
Các sao nóng sáng lƠ do các phản ng nhiệt hạt nhơn xảy ra trong lòng chúng.
Hết nhiên liệu cho phản ng nhiệt hạt nhơn thì sao sẽ kết thúc cuộc đ i.
8.3.4.1. Sự tiến hoá c a Mặt Tr i
Mô hình giả thuyết về sự tiến hoá c a Mặt Tr i nh sau:
Buổi ra đ i: khoảng 4,5 tỉ năm về tr ớc, một đám bụi khí khổng lồ đư co nén
lại. Phần trung tơm ngƠy cƠng đậm đặc, áp suất cƠng lớn, nhiệt độ cƠng tăng. Đến
nhiệt độ khoảng 3000K thì nó bắt đầu toả sáng, hình thƠnh một “phôi sao” (vị trí 1
trên đ

ng tiến hoá-hình 8.1)

Tuổi trẻ: Sự co nén tiếp tục cho đến lúc nhiệt độ
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tơm hạt nhơn lên tới hƠng

chục triệu độ, phản ng nhiệt hạt nhơn tổng hợp hiđrô thƠnh heli diễn ra.
Giai đoạn chính: khi năng l ợng b c xạ tạo áp suất cơn bằng với áp lực hấp
dẫn thì Mặt Tr i giữ kích th ớc vƠ nhiệt độ không đổi (nh hiện nay). Theo tính
toán thì Mặt Tr i

trạng thái ổn định đư đ ợc 4,5 tỉ năm.

Tuổi giƠ: khi nhiên liệu hiđrô cạn, Mặt Tr i tiếp tục co, nhiệt độ

tơm tăng

dần cho đến 108K, lúc nƠy có phản ng biến heli thƠnh cacbon
34 He12C  

Độ tr ng tăng lên đến 104 lần. L ợng b c xạ lớn nƠy chỉ có thể thoát ra không
trung khi lớp vỏ c a nó m rộng ra đến 100 lần bán kính tr ớc đó. Nó tr thƠnh sao
kềnh đỏ (vị trí 3). Lúc nƠy bán kính lớn đến m c Thuỷ Tinh nằm lọt trong vỏ Mặt
Tr i, Trái Đất sẽ cực kì nóng, n ớc sẽ bốc h i vƠ li khai khỏi Trái Đất. Sự sống trên
Trái Đất kết thúc. Tồn tại

trạng thái kềnh đỏ khoảng 108 năm thì Mặt Tr i sẽ

phóng một lớp khí ra xung quanh, sản phẩm còn lại lƠ He vƠ H tiếp tục co lại cho
đến khi bán kính R = R010-2 (có kích th ớc vƠo cỡ Trái Đất).
Kết thúc cuộc đ i: khi bán kính Mặt Tr i co lại bằng R = R010-2 thì áp suất
b c xạ cơn bằng với lực hấp dẫn, Mặt Tr i không còn co nữa. Nó kết thúc cuộc đ i
nh một sao trắt trắng (vị trí 5 trên đ

ng tiến hoá).

8.3.4.2. Sự tiến hoá c a các sao
Mỗi sao lƠ một Mặt Tr i. Tuỳ theo khối l ợng mƠ mỗi sao kết thúc cuộc đ i
d ới những trạng thái khác nhau.
* Những sao có khối l ợng bé h n Mặt Tr i:
Chúng tiến hoá giống nh Mặt Tr i nh ng chậm h n. Khối l ợng cƠng bé thì
nhiệt độ tại tơm cƠng thấp, quá trình tổng hợp hiđrô cƠng chậm, độ tr ng cƠng bé,
sao có mƠu gần nh đỏ (có vị trí cƠng gần phía d ới phải c a dải chính).
Với khối l ợng bé h n 0,1 khối l ợng Mặt Tr i thì nhiệt độ tại tơm không đ
để có phản ng hạt nhơn. Những thiên thể nƠy luôn toả nhiệt chậm chạp vƠ cuối
cùng thành thiên thể nguội (nh hƠnh tinh).
* Các sao có khối l ợng lớn h n Mặt Tr i:
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Nhiệt độ

tơm c a chúng lớn h n, quá trình tổng hợp hạt nhơn nhanh h n, do

đó cuộc đ i ngắn h n Mặt Tr i.
Những sao có khối l ợng lớn không thể kết thúc cuộc đ i nh Mặt Tr i. Mỗi
khi hết nhiên liệu hạt nhơn H, He thì C tr thƠnh nhiên liệu tiếp theo...cho đến phản
ng hạt nhơn cuối cùng tạo ra sắt

nhiệt độ 3.109K. Lúc nƠy sao đ ợc cấu tạo bằng

nhiều lớp: lớp ngoƠi cùng lƠ H, tiếp theo lƠ He, rồi đến C,O... vƠ trong cùng lƠ Fe.
Khi không còn phản ng hạt nhơn nữa thì áp suất b c xạ không đ để cơn bằng với
lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn quá mạnh, các lớp vỏ ngoƠi r i dần vƠo tơm. một sự “sụp
đổ” hấp dẫn diễn ra. Các hạt chuyển động gần nhau đến m c proton liên kết với
electron tr thƠnh n tron, nhiệt độ lên tới 5.109K. Có hai khả năng xảy ra: hoặc lƠ
sao nổ hoặc lƠ n tron quay cực nhanh (punxa).
Các n tron không phải lƠ những quả cầu tuyệt đối c ng. Đối với các sao có
khối l ợng lớn h n gấp 3 lần khối l ợng Mặt Tr i thì sự sụp đổ còn tiếp diễn cho
đến lúc lực hấp dẫn ngăn cản cả sự b c xạ ánh sáng vƠ sao bị tắt thƠnh lỗ đen.

8.4.ăThiênăhƠăc aăchúngăta
8.4.1.ăD iăNgơnăHƠ
Thiên hƠ lƠ một quần thể sao (Mặt Tr i) vƠ vật chất nguội.
Thiên hƠ c a chúng ta có tên lƠ Ngơn HƠ trải dọc theo một đ

ng tròn lớn

nghiêng với xích đạo tr i gần 620, Thiên hƠ cũng có hai cực. VƠo những đêm hè ta
dễ dƠng thấy nó in trên thiên cầu theo h ớng Đông Bắc - Tây Nam, qua các chòm
sao: Thiên V

ng, Thiên Hậu, Thiên Nga, Nhơn Mư, Con Vịt.

Mật độ sao trong Ngơn HƠ tăng từ ngoƠi vƠo trong. Ngơn HƠ gồm trên 100 tỷ
sao. Mặt Tr i c a chúng ta lƠ một ngôi sao nhỏ c a Ngơn HƠ vƠ nằm cách tơm Ngơn

HƠ khoảng 2/3 bán kính Thiên hà, có xích kinh   2650 , xích vĩ lƠ   290 . Các
sao trong Thiên hƠ tập trung thƠnh hình xoắn ốc.
8.4.2.ăV tăch tătrongăThiênăhƠ
8.4.2.1. Những đám mơy bụi khí
NgoƠi vật chất nóng sáng dạng sao trong Ngơn HƠ còn có đám bụi khí. Những
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đám bụi gần các sao khổng lồ thì chúng cũng sáng (do đ ợc dọi sáng). Các tính toán
cho biết các đám bụi sáng chiếm 1/100 đám bụi tối.
8.4.2.2. Những đám khí khuếch tán
Các phép phơn tích quang phổ cho thấy trong các Thiên hƠ còn có các đám bụi
khí mật độ 10-21-10-23g/cm3. Các nguyên tử hidrô vƠ các nguyên tử khác hầu nh bị
ion hoá nếu nh chúng gần các ngôi sao nóng có nhiệt độ không d ới 25.000K.
8.4.2.3. Hidrô trung hoƠ, từ tr

ng, tia vũ trụ

Phần lớn hidrô trong Thiên hƠ

trạng thái trung hoƠ, b c xạ sóng vô tuyến

b ớc sóng 21 cm. Nhiệt độ c a các đám mơy hidrô trung bình lƠ 100K. Nhiệt độ
c a các đám mơy ion hoá (phát sáng) lên tới 10.000K. Hidrô chiếm 2% khối
l ợngThiên hƠ, trong đó 95%

trạng thái trung hoƠ.

Năm 1949 các nhƠ Thiên văn đư tính đ ợc từ tr
ta vƠo khoảng 10-11Tesla. Từ tr

ng c a Thiên hƠ c a chúng

ng nƠy khống chế sự khuếch tán c a các đám mơy

bụi khí vƠ các tia vũ trụ.
Tia vũ trụ lƠ những dòng điện tích có năng l ợng lớn (cỡ 1020 ev) nh ng
không xơm nhập trực tiếp đ ợc vƠo Trái Đất mƠ bắn phá các phơn tử, nguyên tử tạo
thƠnh những trận “m a” b c xạ vũ trụ th cấp. Nghiên c u tia vũ trụ ng

i ta phát

hiện ra pozitron, mezon, hiperon...
8.4.3.ăS ăchuy năđ ngăc aăcácăsaoătrongăThiênăhƠ
8.4.3.1. Chuyển động riêng
Từ th i cổ, các sao đư đ ợc xem nh nằm cố định trên thiên cầu. Đến thế kỷ
XVIII, ng

i ta đư phát hiện sự thay đổi vị trí c a sao Thiên Lang. Rõ rƠng trong vũ

trụ không có đối t ợng nƠo nằm yên.
Vì các sao

quá xa nên ng

i ta chỉ có thể phát hiện đ ợc sự chuyển động

c a chúng qua quan trắc lơu dƠi. Chuyển động riêng c a các sao đ ợc qui ớc lƠ

cung dịch chuyển hƠng năm trên thiên cầu, kí hiệu lƠ  (tính bằng đ n vị giơy
cung), có trị số vƠo cỡ một phần nhỏ c a giơy.
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Do có chuyển động riêng nên xích kinh

a)

vƠ xích vĩ c a các sao thay đổi. Mặc dù chuyển
động riêng rất bé nh ng sau hƠng nghìn năm vị
trí các sao trong mỗi chòm bị thay đổi đáng kể.

b)

Việc đo chuyển động riêng c a các sao
nh

trên cũng ch a nói lên đ ợc sự chuyển

động thực c a các sao trong vũ trụ, b i vì Mặt

c)

Tr i cũng chuyển động trong không gian, cụ
thể lƠ chuyển động quanh tơm Thiên hƠ c a
chúng ta.
8.5.3.2. Sự quay c a Thiên hƠ chúng ta
Dựa vƠo vận tốc chuyển động trong
không gian c a các sao ng

Hình 7.4.chòm Gấu Lớn
a)50000 năm tr ớc
b)Hiện nay
c)Sau 50000 năm

i ta biết Thiên hƠ

c a chúng ta quay quanh tơm c a nó.
Vận tốc góc c a các sao kể từ tơm Thiên hƠ đến Mặt Tr i hầu nh không đổi
(nghĩa lƠ phần trong c a Thiên hƠ quay gần nh một vật rắn) còn phần ngoƠi quay
chậm h n.

8.5. Các Thiên hà
Từ thế kỷ 18, Hecsen đư phát hiện thấy hƠng ngƠn đám mơy trong vũ trụ có
dạng xoắn ốc. NgƠy nay ng

i ta đư xác định đ ợc những đám mơy đó lƠ Thiên hƠ.

Chẳng hạn Thiên hƠ Tiên Nữ gần giống Thiên hƠ c a chúng ta lƠ dạng “đĩa xoắn”,
nó cách chúng ta 2 triệu năm ánh sáng.
Chỉ cần kính thiên văn bán kính vật kính 5m ng

i ta đư chụp đ ợc khoảng

một tỷ Thiên hƠ. Nói chung các Thiên hƠ đều cỡ 100 tỷ sao vƠ đ

ng kính khoảng

100.000 năm ánh sáng. H n nữa trong chúng có dạng xoắn ốc, một số khác có dạng
elipxoit.

8.6.ăCácăthuy tăhìnhăthƠnhăh ăM tăTr i
Các thuyết đ ợc xem lƠ hợp lý nếu thoả mưn các điều kiện sau:
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- Quỹ đạo c a các hƠnh tinh nằm gần nh trong mặt phẳng xích đạo c a Mặt
Tr i.
- Chiều quay c a Mặt Tr i vƠ hầu hết các hƠnh tinh phải nh nhau.
- Khối l ợng Mặt Tr i trong hệ lƠ chiếm 99,8% (các hƠnh tinh chỉ có 0,2%),
mômen động l ợng c a các hƠnh tinh lại chiếm 98%.
8.6.1.ăGi ăthuy tăc aăKantă(1755)
Trong sự chuyển động hỗn loạn c a vật chất có sự kết dính vƠ tụ họp d ới tác
dụng c a lực hút vƠ lực đẩy đư tạo nên Mặt Tr i vƠ các hƠnh tinh.
8.6.2.ăGi ăthuy tăLaplaceă(1796)
Hệ Mặt Tr i đ ợc tạo thƠnh từ một tinh vơn nóng bỏng khổng lồ quay chậm.
D ới tác dụng c a lực hấp dẫn phôi sao nén lại dần vƠ quay nhanh dần (dạng một
quả bƠng dẹt).

xích đạo khi trọng lực cơn bằng với lực ly tơm thì một vƠnh vật

chất đ ợc tách ra phôi (Mặt Tr i). VƠnh nƠy nguội dần đ t ra vƠ họp thƠnh các hƠnh
tinh, quá trình quay làm chúng tròn dần. Các vệ tinh cũng đ ợc tạo ra từ các phôi
hành tinh.
8.6.3.ăGi ăthuy tăOtto-Smită(Đức)
Mặt tr i trong khi chuyển động quay quanh tơm Thiên hƠ đư bắt gặp các đám
bụi vật chất. Nếu có điều kiện thích hợp đám bụi nƠy chuyển động quanh Mặt Tr i
theo định luật III Keple. Chúng va chạm nhau, toả nhiệt, tốc độ giảm dần. Các hạt
lớn tr thƠnh các tơm tích tụ các hạt nhỏ vƠ tạo thƠnh các hƠnh tinh.
8.6.4. Big Bang
Vũ trụ đ ợc tạo ra từ một vụ nổ vƠ Hệ Mặt Tr i cũng vậy. Vật chất bị nén đến
một giới hạn nƠo đó đư gơy nên một vụ nổ lớn vƠ tạo ra tơm lƠ một hay một số sao
vƠ xung quanh lƠ vật chất dạng nguội lạnh, theo th i gian liên kết thƠnh các hƠnh
tinh.
NgƠy nay, thuyết vụ nổ lớn-Big bang đ ợc coi lƠ luận thuyết hƠng đầu về vũ
trụ học do có lí thuyết đ ợc xơy dựng chặt chẽ vƠ nhất lƠ do một số hệ quả c a
thuyết lại có khả năng kiểm tra đ ợc:
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- Theo lí thuyết thì vụ nổ ấy xảy ra cách đơy 15 tỉ năm vƠ từ đó tuổi c a các
thiên thể phải nhỏ h n trị số ấy.
- Cũng theo lí thuyết thì có b c xạ nén vụ trụ. Điều nƠy đư đ ợc c quan
nghiên c u vũ trụ NASA khẳng định trong ch

ng trình nghiên c u mang tên

FIRAS khi phóng vệ tinh nhơn tạo COBE tháng 11-1989.
Nh vậy, theo quan niệm hiện nay thì vũ trụ có “khai sinh”, đang giưn n . Cơu
hỏi đ ợc đặt ra lƠ vũ trụ giưn n đến bao gi , có chuyển sang trạng thái co lại hay
không, hay nói cách khác số phận c a vũ trụ sẽ nh thế nƠo? Rõ rƠng con đ
nhận th c vũ trụ còn đang rộng m .
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ng

CỄCăĐ ăTÀIăSEMINAR
1. Sự hoạt động c a Mặt Tr i vƠ mối quan hệ Mặt Tr i – Trái Đất: ảnh h

ng c a

Mặt Tr i đến các hiện t ợng nh bưo từ, nhiễu loạn song vô tuyến...
2. Thiên văn học với việc giáo dục thế giới quan khoa học, chống mê tín dị đoan.
3. Sự hình thƠnh vƠ phát triển c a vũ trụ.
4. Các thƠnh tựu du hƠnh vƠ thám hiểm vũ trụ. C s khoa học vƠ công nghệ để
phóng vệ tinh nhơn tạo, trạm tự động lên Mặt Trăng vƠ các hƠnh tinh, đ a con
ng

i vƠo vũ trụ…Từ vũ trụ nghiên c u Trái Đất, đi du lịch trong vũ trụ vƠ các

công nghệ mới thực hiện trong vũ trụ.
5. Sự sống vƠ sự tận cùng c a các ngôi sao
6. Vì sao lịch hợp pháp
d

n ớc ta lƠ d

ng lịch. Phơn tích các u, nh ợc điểm c a

ng lịch vƠ c a ơm lịch hiện đang dung

n ớc ta.

7. ng dụng thiên văn trong khoa học vƠ đ i sống: xác định toạ độ, th i gian trên
mặt đất, thiên văn với các ngƠnh khoa học khác.
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