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Bức ảnh tuyệt đẹp này được chụp bằng kính thiên văn mới được gọi là VST. Nó cho thấy
ba thiên hà được gọi là Bộ ba Sư Tử. (Nhấp vào bức ảnh để nhìn thấy cả ba thiên hà nhé.)
Các kính thiên văn to lớn thông thường chỉ có thể quan sát từng thiên hà một. Nhưng VST
có thể chụp cả ba thành viên của nhóm trong cùng một bức ảnh đó!

Nó được gọi là Bộ ba Sư Tử bởi vì các thiên hà được tìm thấy trong cùng khu vực của bầu
trời đêm với nhóm các ngôi sao tạo thành chòm sao Sư Tử.



Chòm sao là các bức ảnh của vật thể trên bầu trời đêm, động vật hay con người được tạo
ra bởi sự kết hợp các ngôi sao như là việc kết nối các dấu chấm của câu đố! Từ ‘Leo’
được bắt nguồn từ ngôn ngữ cổ và nó có nghĩa là ‘Sư Tử’, vì thế chòm sao này được cho
rằng giống như một chú sư tử. Nhưng nhiều bức ảnh không giống với vật mà chúng mang
ý nghĩa và chúng đòi hỏi rất nhiều trí tưởng tượng!

Bạn có thể biết một vài cái tên của một vài chòm sao, như là Sư Tử, Xử Nữ và Song Ngư,
từ góc tử vi trên các tạp chí và tờ báo. Những chòm sao này được gọi là những chòm sao
Hoàng Đạo.

Việc sử dụng các chòm sao Hoàng Đạo này để tiên đoán tương lai con người được gọi là
thuật chiêm tinh. Tuy nhiên, mỗi nhà thiên văn học biết điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi
vì các chòm sao Hoàng Đạo chẳng có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống con người cả mà!

Nó khả phổ biến nếu như mọi người lẫn lộn giữa thiên văn học và thuật chiêm tinh, song
chúng rất khác biệt đấy. Thiên văn học là khoa học, còn thuật chiêm tinh thì không!

 

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
ESO 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

Mặc dù có 13 chòm sao Hoàng Đạo, các nhà chiêm tinh học bỏ qua
chòm sao được gọi Xà phu và nói rằng chỉ có 12 chòm sao Hoàng
Đạo thôi!
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