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Trái Đất có rất nhiều vệ tinh nhân tạo quay xung quanh hành tinh của chúng ta. Nhưng nó
chỉ có một vệ tinh tự nhiên: Mặt Trăng. Thiên hà của chúng ta – Dải Ngân Hà – cũng có vài
vệ tinh tự nhiên quay xung quanh nó. Những vệ tinh này được gọi là các ‘thiên hà lùn’ bởi vì
chúng nhỏ hơn nhiều so với các thiên hà bình thường như thiên hà của chúng ta. Thật
buồn cười là các nhà thiên văn học đã đặt tên một trong những thiên hà lùn quay xung
quanh thiên hà của chúng ta là Đám mây Magellanic to lớn!

Đám mây Magellanic to lớn này chứa nhiều khu vực mà những ngôi sao được sinh ra. Một
trong số chúng được thể hiện trong bức ảnh mới ở phía trên. Bức ảnh được chụp bằng
kính thiên văn có tên Kính thiên văn vĩ đại (Very Large Telescope), đặt tại quốc gia Chile ở
Nam Mỹ.

Lò sản xuất ra các ngôi sao được tìm thấy trong chiếc nhẫn màu đỏ. (Nhấp vào bức ảnh
để nhìn thấy toàn bộ chiếc nhẫn nhé). Đây là một đám mây khí và bụi, được gọi là Siêu
bong bóng. Hình dạng giống chiếc nhẫn của Siêu bong bóng là do sự kết hợp của nhiều
sự kiện chấn động mạnh. Những cơn gió hung dữ từ những ngôi sao khổng lồ và từ
những ngôi sao chết đã đục rỗng trung tâm của đám mây, để lại chỉ một chiếc nhẫn khí
và bụi.

Sau sự hỗn loạn và hủy diệt này là những ngôi sao mới. Các cơn gió và các vụ nổ đẩy
những vụn khí và bụi lại với nhau xung quanh rìa của Siêu bong bóng. Nếu như có đủ
lượng vụn khí và bụi  ết thành khối với nhau trong một khu vực của Siêu bong bóng, một
ngôi sao mới được tạo ra, bởi vì các ngôi sao chỉ là những quả bóng khí và bụi lớn mà thôi!
Đó là chu trình của sự sống trong Vũ Trụ: khi một số ngôi sao ngủm thì một số khác được
sinh ra.
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Chiều rộng của Siêu bong bóng này gấp 60 lần khoảng cách từ
Mặt Trời tới ngôi sao gần nhất đấy!
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