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MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

Phƣơng hƣớng là gì? 

 Không giống nhƣ trong toán học hay logich học, phƣơng hƣớng trong kỹ 

năng dã ngoại đƣợc định nghĩa là cách xác định đƣờng đi theo hƣớng địa lý của 

trái đất. 

Khi các ngành khoa học chƣa phát triển, con ngƣời chọn lấy một điểm 

mốc trong không gian làm chuẩn rồi từ đó xác lập mối quan hệ giữa các điểm 

khác với điểm chuẩn đó. Phƣơng mặt trời mọc và lặn đƣợc chọn lựa đầu tiên. 

Nhƣng qua thời gian quan sát lâu dài, ngƣời ta thấy điểm mọc và lặn của mặt 

trời có sự thay đổi theo ngày, theo mùa của từng năm chứ không cố định; Do 

vậy,con ngƣời phải tìm đến một điểm chuẩn mới chính xác hơn, theo dõi sự vận 

động biểu kiến của mặt trời thì thấy sao Bắc cực hầu nhƣ đứng yên, từ đó họ lấy 

sao Bắc cực làm điểm chuẩn mới thay cho mặt trời. 

Các cuộc cách mạng công nghiệp đã đƣa ra nhiều sáng chế hữu ích phục 

vụ đắc lực cuộc sống của con ngƣời nói riêng và sự phát triển chung của xã hội, 

thúc đẩy các ngành khoa học phát triển vƣợt bậc, từ đó khiến việc xác định 

phƣơng hƣớng thuận lợi hơn, dễ dàng hơn và chính xác hơn. Ngƣời ta đã có thể 

tiến hành đo đạc hình dạng và kích thƣớc của trái đất để dựa vào các quy luật 

của thiên văn học mà xác định phƣơng hƣớng.  

Các nhà thiên văn học đã xây dựng 1 quả cầu tƣởng tƣợng khổng lồ, tất cả 

các thiên thể trên bầu trời đều nằm trên quả cầu này và gọi tên nó là Thiên Cầu. 

Nếu chiếu xích đạo của trái đất vào trong không gian thì ta sẽ có Thiên xích đạo, 

Thiên xích đạo  này cũng chia Thiên cầu thành 02 phần là Thiên cầu Bắc (phần 

thiên cầu nằm phía trên của thiên xích đạo) và Thiên cầu nam (phần thiên cầu 

nằm phía dƣới thiên xích đạo); Đỉnh của 02 thiên cầu Nam – Bắc là điểm cực 

bắc và điểm cực nam. Giống nhƣ trái đất tự quay quanh trục của mình, Thiên 

cầu cũng tự quay quanh trục của nó, trục này gọi là trục vũ trụ, trục vũ trụ là trục 

song song với trục quay của trái đất và tất cả các thiên thể trên bầu trời đều quay 

quanh trục vũ trụ; Riêng 02 thiên cực (thiên cực Nam & thiên cực Bắc) là không 

dời chỗ, vì vậy ngƣời ta lấy 02 thiên cực để làm cơ sở xác định phƣơng hƣớng, 

đồng thời quy định nhƣ sau: 

+ Điểm Bắc là giao điểm giữa mặt phẳng chân trời với đƣờng thẳng góc, hạ 

từ Bắc thiên cực xuống. 

+ Trên mặt đất, vĩ độ địa lý ở các nơi khác nhau. Nhƣng ở đầu điểm Bắc 

cũng là giao điểm của đƣờng thẳng góc hạ từ Bắc thiên cực với mặt phẳng chân 

trời.  
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+ Trên đƣờng chân trời, từ điểm Bắc cực theo chiều kim đồng hồ một góc 

90
0
 là điểm Đông, 180

0
 là điểm Nam, 270

0 
là điểm Tây.    

 

 Các cách gọi tên phƣơng - hƣớng 

  

Có nhiều cách gọi khác nhau, tùy điều kiện thực tế ngƣời ta chọn cách gọi 

tên phù hợp. 

 

1. Gọi tên phương hướng theo góc: Đây là cách gọi tên theo góc phƣơng vị, 

thƣờng sử dụng trong trắc địa, vật lý thiên văn, quân sự. Có 02 loại góc phƣơng 

vị là góc phương vị thật và góc phương vị từ. Trên thực tế ngƣời ta thƣờng sử 

dụng góc phƣơng vị thật; 

Theo đó góc phƣơng vị thật đƣợc đƣợc định nghĩa là góc đƣợc tạo ra bởi 

hƣớng bắc thật của trái đất (hƣớng bắc địa dƣ) và hƣớng của đối tƣợng cần đo 

ngắm ở một địa điểm đƣợc quan sát trên thực địa hoặc trên bản đồ.  

Với cách gọi này ta có: 

 

+ Hướng chính bắc là: có góc phương vị 0
0
 hoặc 360

0
  

+ Hướng chính đông: có góc phương vị 90
0
 

+ Hướng chính nam: có góc phương vị 180
0 
 

+ Hướng chính tây: có góc phương vị 270
0 
 

 

2. Gọi tên theo chữ: Không gian đƣợc chia ra làm 4 hƣớng chính là Đông (East), 

Tây (Weat), Nam (South), Bắc (North) và 4 phƣơng (hƣớng phụ) xem giữa 4 

hƣớng chính là: Đông bắc (North East – NE), Đông nam (South East – SE), Tây 

bắc (North West – NW), Tây nam (South West – SW); Để việc xác định chính 

xác hơn nữa ngƣời ta tiếp tục chia nhỏ 4 hƣớng phụ ra thành 8 hƣớng phụ nữa 

gọi là hƣớng bang, bao gồm: Bắc đông bắc Đông đông bắc, Tây tây bắc, Đông 

đông nam, Nam đông nam, Tây tây nam, Nam tây nam, Bắc tây bắc. 

 Để dễ hình dung, ta tích hợp cách gọi tên hƣớng theo chữ và cách gọi tên 

hƣớng theo góc phƣơng vị vào hình nhƣ sau: 
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3. Gọi tên theo số trên đồng hồ đeo tay (có kim): Cách gọi tên này cơ bản cũng 

tƣơng tự cách gọi tên theo góc phƣơng vị, theo đó mỗi số trên đồng hồ tƣơng 

ứng với 1 góc 30
0 

( đồng hồ cơ bản có 12 số, từ số 1 đến số 12), số 12 là hƣớng 

bắc chuẩn tƣơng ứng với góc 360
0 
 hoặc 0

0
). 

 

 Ví dụ: Hướng 9 giờ = hướng chính tây, có góc phương vị là 270
0
  

 

4. Cách gọi tên theo độ ly giác 6000 hoặc 6400: Cách gọi tên này cơ bản cũng 

chia theo góc phƣơng vị, đây là đơn vị đo góc đặc biệt, sử dụng nhiều trong 

pháo binh. Độ ly giác bằng góc ở tâm đƣờng tròn chắn 1 cung có độ dài bằng 1/ 

1000 bán kính đƣờng tròn. Với độ đo này thì góc đầy ( nghĩa là cả vòng tròn) sẽ 

có giá trị là 1.000 x 2π = 6.281,18 ly giác. Để tiện tính toán, Liên Xô (cũ) và 

khối hiệp ƣớc Vác – xa – va (trong đó có Việt Nam) thống nhất qui chẵn ly giác 

bằng      1/ 6000 góc đầy ( Nghĩa là 1 vòng tròn tƣơng đƣơng 6.000 ly giác); 

Trong khi đó Mỹ và các nƣớc Tây phƣơng, NATO quy chẵn ly giác bằng 1/ 
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6400 góc đầy. Vì vậy ly giác của Liên Xô (cũ) bằng 3,6 phút ( 360x 60/ 6000 = 

3,6 phút) còn ly giác của Mỹ bằng 3,375 phút (360x60/ 6400 = 3,375 phút). 

 Nhƣ vậy, 1 góc vuông tƣơng đƣơng 1.500 ly giác, góc bẹt 180
0
 tƣơng 

đƣơng 3.000 ly giác. 

 

 Lưu ý: “phút” trong cách gọi tên này không chỉ thời gian, đây là phút góc 

hoặc phút cung, là một đơn vị đo góc. Theo đó, 1 phút góc tương đương với      

1/ 60 độ (vậy 1 độ tương đương với 60 phút); Ngoài ra còn có giây góc hay giây 

cung là tiểu đơn vị của phút góc, 1 giây góc tương đương 1/ 60 phút góc, tức 

tương đương 1/ 3600 độ. Và vì 1 độ được định nghĩa là bằng 1/ 360 của vòng 

tròn nên 1 phút góc bằng 1/ 21.600 vòng tròn, tức là 
π
⁄10800 radian ( 1 radian 

bằng 180/ π độ, tƣơng đƣơng với 57,3 độ). 

 

Các hƣớng Bắc, độ từ thiên và tọa độ trong phƣơng - hƣớng 

 

Không chỉ có 01 hƣớng Bắc mà có đến 03 hƣớng Bắc cùng tồn tại trên 

thực tế, đó là: Hƣớng Bắc từ, Hƣớng Bắc địa dƣ (Bắc địa lý) và Hƣớng Bắc ô 

vuông. 

 

1. Hướng Bắc từ: Đây là hƣớng bắc mà kim nam châm của địa bàn chỉ, hƣớng 

Bắc này có sự chênh lệch với hƣớng Bắc địa dƣ (hƣớng Bắc thật) và cũng thay 

đổi theo thời gian chứ không cố định. Hƣớng Bắc từ không căn cứ vào đƣờng 

kinh độ hay vĩ độ của trái đất mà dựa vào từ trƣờng theo trục Nam – Bắc của trái 

đất để xác định hƣớng. Trên thực tế, cực Bắc từ và cực Nam từ cũng không đối 

xứng, nếu kẻ 1 đƣờng nối 2 điểm này lại sẽ không đi qua tâm trái đất, nó sẽ lệch 

tâm khoảng hơn 530 km; Ngoài ra việc đảo cực của từ trƣờng trái đất cũng ảnh 

hƣởng đến việc xác định phƣơng hƣớng dựa vào từ trƣờng trái đất. 

 Trên bản đồ, hƣớng Bắc từ đƣợc ký hiệu bằng 1 đƣờng thằng, đầu có mũi 

tên 1 ngạnh. 

 

2. Hướng Bắc địa dư (địa lý, hướng Bắc thật): Là hƣớng bắc thật và chính xác 

của trái đất, đƣợc xác định bởi các kinh tuyến Nam Bắc Cực. Hƣớng Bắc Địa 

Dƣ đƣợc tƣợng trƣng bằng một đƣờng thẳng, trên có hình sao 5 cánh. 

 

3. Hướng Bắc ô vuông: Hay hƣớng Bắc bản đồ vì hƣớng Bắc này chỉ có trên 

bản đồ, theo phép chiếu bản đồ UTM (Universal Transverse Mercator). Hƣớng 

Bắc Ô Vuông đƣợc xác định bởi các trục Tung Độ của lƣới ô vuông trong bản 

đồ; Hƣớng Bắc này đƣợc tƣợng trƣng bằng một đƣờng thẳng, phía trên có hai 

mẫu tự GN hay Y.      

https://vi.wikipedia.org/wiki/Radian
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4. Độ từ thiên: Là độ chênh lệch giữa hƣớng bắc từ và hƣớng bắc địa lý, nó là 

góc tạo nên bởi đƣờng kinh tuyến địa lý và kinh tuyến từ tại điểm đã cho trên 

mặt đất. Gía trị này sẽ dƣơng khi bắc từ nằm về phía đông của bắc thực và 

ngƣợc lại. 

Ví dụ, ở Việt Nam, độ từ thiên biến đổi từ –1⁰ ở Cao Bằng đến 0⁰ ở Đà 

Nẵng và đạt +1⁰ tại Cà Mau.  

Ký hiệu của độ từ thiên là D (declination) 

 

 

CÁC CÁCH XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG 

 
Phần I: 

CÁC CÁCH XÁC ĐỊNH PHƢƠNG HƢỚNG TỪ THIÊN NHIÊN 

 

 Có rất nhiều cách định hƣớng từ thiên nhiên ( trong đó có nhiều cách chƣa 

thực sự chính xác mà thiên về cảm tính, kinh nghiệm, tập quán hoặc chƣa đƣợc 

xác thực bởi khoa học hiện đại) nhƣng để đơn giản hóa, ta nghiên cứu 04 cách 

định hƣớng từ thiên nhiên cơ bản nhất: 

 

 + Định hƣớng bằng mặt trời 

 + Định hƣớng bằng sao trời 

 + Định hƣớng bằng mặt trăng 

 + Định hƣớng bằng hƣớng gió 

 

I. Xác định phương hướng bằng mặt trời 

 Theo dân gian thì:   

Sáng: Mặt trời mọc ở hướng Đông - Chiều: Mặt trời lặn ở hướng Tây. 

Thực chất điều này không hoàn toàn chính xác, vị trí mọc và lặn của mặt 

trời trong năm không cố định mà thay đổi theo chu kỳ: Xuân Phân, Hạ Chí, Thu 

Phân, Đông Chí; Và mặt trời chỉ mọc và lặn đúng chính Đông – chính Tây vào 

Xuân Phân (21/3) và Thu Phân (23/9) mà thôi. 

Những ngày Hạ Chí (21-22/06) thì mặt trời mọc ở Đông Bắc và lặn ở Tây 

Bắc; Những ngày Đông Chí (21 hoặc 22/12) thì Mặt trời mọc ở Đông Nam và 

lặn ở Tây Nam.  

Thời xa xưa, con người cho rằng Trái đ t là trung tâm của Vũ trụ,  ặt 

tr ng,  ặt trời, các vì sao trên trời đều quay xung quanh Trái đ t, m i buổi 

sáng từ phía Đông v ng đến, chiều tối lại v ng đi m t từ phía tây. Từ thế k  thứ 
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XVI,  sau khi nhà thiên v n vĩ đại Copernicus nêu ra thuyết Nhật tâm, con người 

mới có được nhận thức chính xác đối với v n đề  ặt trời mọc đằng đông lặn 

đằng tây. Thì ra hiện tượng  ặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây là do chuyển 

động tự quay của Trái đ t gây nên. Trái đ t có hai loại chuyển động chính: 

quay xung quanh  ặt trời và tự quay quanh trục của chính mình. Trục đó đi qua 

tâm của Trái đ t và cắt bề mặt Trái đ t ở hai điểm nam và bắc cực.  

Trong khi quay xung quanh  ặt trời, Trái đ t không ngừng tự quay; 

Hướng tự quay của Trái đ t bao giờ cũng là từ tây sang đông. Thế nhưng, con 

người trên Trái đ t không hề c m th y nó đang quay. Ngược lại, con người lại 

nhìn th y hầu như t t các thiên  thể trong bầu trời đều quay từ đông sang tây 

(tức là ngược lại hướng tự quay của Trái đ t). Trái đ t tự quay được một v ng, 

các tinh cầu trên trời hầu như cũng đều quay xung quanh Trái đ t một v ng 

theo hướng ngược lại. Đương nhiên  ặt trời cũng không ở ngoài tình trạng đó, 

vì vậy, hiện tượng  ặt trời lặn đằng đông mọc đằng tây được gọi là “chuyển 

động biểu kiến một ngày” của  ặt trời. Chỉ cần chuyển động của Trái đ t 

không x y ra sự biến đổi nào c  thì hiện tượng  ặt trời mọc đằng đông s  m i 

tiếp tục như vậy. 

Nhưng, nếu quan sát hiện tượng  ặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây 

một cách k  hơn, ta s  phát hiện trên thực tế trong một n m chỉ có hai ngày: 

 uân phân và Thu phân là  ặt trời mọc đúng vào hướng đông, lặn đúng vào 

hướng tây. C n trong tuyệt đại bộ phận các ngày khác,  ặt trời không ph i mọc 

đúng ở hướng đông, cũng không ph i lặn đúng ở hướng tây.   a h ,  ặt trời 

mọc từ phiá đông bắc lặn xuống  phía tây bắc; m a đông nó mọc từ phía đông 

nam, lặn xuống phía tây nam. Trong hai m a xuân và thu, hướng  ặt trời mọc 

và lặn mới tương đối gần với chính đông và chính tây.  

Gi  dụ như trục tự quay của Trái đ t thắng góc với mặt phẳng qu  đạo 

mà Trái đ t quay quanh  ặt trời, thế thì hàng ngày  ặt trời s  mọc đúng vào 

hướng đông, lặn đúng vào hướng tây. Nhưng, trên thực tế trục tự quay của Trái 

đ t tạo thành một góc 66
o
34’ mặt phẳng qu  đạo mà Trái đ t quay quanh  ặt 

trời, có nghĩa là: Trái đ t “nghiêng mình” quay quanh  ặt trời. Như vậy, 

hướng mọc và hướng lặn của  ặt trời m i ngày đều có sự biến đổi nho nhỏ. 

  a h , bán cầu bắc của Trái đ t ng  về hướng  ặt trời, cho nên hướng  ặt 

trời mọc lệch về phía bắc; m a đông, bán cầu nam của Trái đ t ng  về hướng 

 ặt trời, cho nên hướng  ặt trời mọc lệch về phía nam. Mùa xuân và mùa thu 

vừa đúng ở vào giữa hai m a đông và m a h , cho nên hướng  ặt trời mọc vừa 

không lệch bắc rõ rệt, cũng không lệch nam rõ rệt. Tuy nhiên, trong đó cũng chỉ 

có hai ngày, xuân phân và thu phân, thì  ặt trời mới đúng là từ hướng chính 

đông mọc lên 

 

1. Phƣơng pháp dùng đồng hồ có kim chỉ giờ và mặt trời. 

 

Đặt đồng hồ trên mặt đất phẳng, nằm ngang và xoay mặt đồng hồ sao cho 

kim ngắn A (kim giờ) trùng với bóng cây cắm phía ngoài. Kẻ đƣờng phân giác 

OI của góc AOB (B là số 12 và O là trục kim đồng hồ). Nếu là buổi sáng, đƣờng 
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phân giác OI sẽ xác định hƣớng Nam (tính theo chiều kim đồng hồ). Nếu là buổi 

chiều, đƣờng phân giác OI sẽ xác định hƣớng Bắc (tính theo ngƣợc chiều kim 

đồng hồ). Chú ý : Nếu là Nam bán cầu thì bạn sẽ tính ngược lại. 

 

 
 

 

Nguyên lý của phƣơng pháp này dựa trên hiện tƣợng mọc và lặn đối với 

trái đất tạo thành một đƣờng tròn xung quanh Trái Đất, trong 24 tiếng đồng hồ. 

Kim giờ của đồng hồ thì quay một vòng tròn trong 12 giờ, nghĩa là trong cùng 

một thời gian, kim đồng hồ vạch cung lớn hơn 2 lần. Với cách ngƣợc lại, nếu ta 

lấy hƣớng Bắc – Nam chia đôi cung do kim giờ vạch ra (với vị trí của mặt đồng 

hồ nhƣ đã làm ở trên), ta sẽ tìm thấy hƣớng của Mặt Trời đang xuất hiện.Với 

phƣơng pháp này không chính xác cho lắm, sai số có thể lên đến hàng chục độ. 

Nguyên nhân chính là vì mặt đồng hồ đƣợc đặt song song với mặt phẳng chân 

trời, còn đƣờng di chuyển hàng ngày của Mặt trời chỉ ở cực mới nằm trên mặt 

phẳng nằm ngang. Còn ở các vĩ độ khác, đƣờng đó tạo nên với đƣờng chân trời 

những góc khác nhau, góc đó có thể lớn hơn 90 độ (ở Xích Đạo). Vì lẽ đó, chỉ 

có ở vùng gần cực thì mới có thể dùng phƣơng pháp này để xác định phƣơng 

hƣớng cho kết quả chính xác mà thôi. 
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 2. Phƣơng pháp gậy không bóng 

Đây là phƣơng pháp tiện lợi khi không có đồng hồ hay địa bàn. Ta dùng 

một cây gậy dài khoảng 1m cắm xuống đất, cho đầu gậy hƣớng về mặt trời, 

không để cho bóng cây lộ ra. Khoảng 10 phút sau, mặt trời di chuyển và bóng 

gậy in trên mặt đất. Bóng này chỉ cho ta biết hƣớng Đông phải tìm.  

 

 
 

 3. Phƣơng pháp gậy và bóng nắng (OwenDoof) 

 

Các bƣớc thực hiện nhƣ sau: 

 Cắm một gậy (có chiều cao từ  0.6m đến 1.2m là thích hợp nhất) xuống đất, 

đỉnh bóng ban đầu của gậy ta đặt là T 

 Đợi khoảng 15 phút sau, bóng gậy sẽ khác đi. Đỉnh bóng của gậy lúc này ta 

sẽ đặt là Đ.  

 Nối T với Đ, ta sẽ có đoạn thẳng TĐ với đầu T chỉ hƣớng Tây và đầu Đ chỉ 

hƣớng Đông. 
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II. Xác định phương hướng bằng mặt trăng 

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất và là vệ tinh tự 

nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái 

Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km, lớn khoảng 30 lần đƣờng kính Trái Đất. 

Đƣờng kính Mặt Trăng là 3.474 km, tức hơn một phần tƣ đƣờng kính Trái Đất. 

Khối lƣợng Mặt Trăng khoảng bằng 2% khối lƣợng Trái Đất và lực hấp dẫn tại 

bề mặt Mặt Trăng bằng 17% lực hấp dẫn trên bề mặt Trái Đất. Mặt Trăng quay 

một vòng quanh Trái Đất với chu kỳ quỹ đạo 27,32 ngày, và các biến đổi định 

kỳ trong hình học của hệ Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời là nguyên nhân gây 

ra các pha Mặt Trăng, lặp lại sau mỗi chu kỳ giao hội 29,53 ngày. 

Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ, có nghĩa là nó hầu nhƣ giữ 

nguyên một mặt hƣớng về Trái Đất ở tất cả mọi thời điểm. Nhờ các pha đều đặn 

của Mặt Trăng khiến nó trở thành một đồng hồ tự nhiên rất thuận tiện, và chu kỳ  

tròn dần và khuyết dần của mặt trăng đã trở thành cơ sở để xác định phƣơng 

hƣớng một cách tƣơng đối chính xác. 

Căn cứ vào âm lịch (thực ra tên chính xác phải là âm dƣơng lịch chứ 

không phải âm lịch thuần túy nhƣ lịch Hồi giáo), một loại lịch đƣợc xây dựng 

trên nền tảng các chu kỳ của tuần trăng, ngƣời ta chia các chu kỳ của tuần trăng 

ra thành (Trăng luôn luôn mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây): 

 

1. Trăng thượng tuần:  

Có màu vàng hiện từ ngày 1 – 14 âm lịch. Mặt trăng có hình lƣỡi liềm, hai 

đầu nhọn quay về hƣớng Đông, gọi là trăng non. Vào khoảng 18 giờ thì trăng ở 

hƣớng Nam và khoảng 24 giờ thì trăng ở hƣớng Tây.      

2. Trăng rằm: 

Trăng tròn và sáng vào ngày 15, tròn nhất vào ngày 16. Vào khoảng 18 

giờ trăng ở hƣớng Đông và khoảng 24 giờ thì trăng ở hƣớng Nam.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_tinh_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%87_tinh_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn#Trong_H.E1.BB.87_M.E1.BA.B7t_Tr.E1.BB.9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_t%C3%A1c_h%E1%BA%A5p_d%E1%BA%ABn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pha_M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_giao_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o_quay_%C4%91%E1%BB%93ng_b%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pha_M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pha_M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng
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3. Trăng hạ tuần:  

Trăng có hình bán nguyệt khuyết, 2 đầu nhọn và quay về hƣớng Tây. 

Trăng lên thật muộn, khoảng 24 giờ trăng mới xuất hiện ở hƣớng Đông và 6 giờ 

ở hƣớng Tây. 

 

 
 

Vị trí của mặt trăng trên bầu trời thay đổi theo tuần trăng ( chu kỳ mặt 

trăng quay quanh trái đất). Dân gian ta có câu:  

Đầu trăng, trăng khuyết đằng Đông. 

Cuối trăng, trăng khuyết đằng Tây. 

Hoặc đơn gi n, ta có thể nhớ câu là: 

Đầu tháng Tây trắng. 

Cuối tháng Tây đen. 

 

Nếu nhìn lên bầu trời đêm mà thấy trăng có hình lƣỡi liềm thì cần xem 

hiện là đầu tháng âm lịch hay cuối tháng âm lịch. Nếu là đầu tháng âm lịch thì 

phần sáng của trăng sẽ chỉ hƣớng Tây. Nếu là cuối tháng âm lịch thì sáng của 

trăng sẽ chỉ hƣớng Đông. 

 Lưu ý : Nếu trong trường hợp chúng ta không biết rõ là đầu tháng hay 

cuối tháng âm lịch, ta s  xem xét k  lưỡng hướng của dây cung (đường nối hai 

đỉnh nhọn của tr ng ) và kéo dài dây cung này thẳng tới đường chân trời gần 

nh t đó là hướng Nam. 

 

III. Xác định phương hướng bằng các chòm sao. 

 

Một số vấn đề cơ bản 

 

1. Thiên Cầu: là một hình cầu tự quay tƣởng tƣợng với "bán kính khổng 

lồ", đồng tâm với Trái Đất (có ngƣời nói có tâm tại nơi ta quan sát, nhƣng so với 

khoảng cách trong vũ trị thì điều này gần nhƣ không khác biệt với tâm trái đất). 

Tất cả các thiên thể trên bầu trời có thể đƣợc coi là nằm trên hình cầu này. Hình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3_c%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_quay
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Fng_t%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93ng_t%C3%A2m_(to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_tr%E1%BB%9Di
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chiếu của xích đạo và cực địa lý lên thiên cầu là thiên xích đạo (xích đạo trời) và 

các thiên cực. 

 

2.  Thiên đỉnh và thiên đế Đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng chân trời và 

cắt mặt phẳng chân trời tại vị trí ngƣời quan sát, đƣờng thẳng này cũng cắt thiên 

cầu tại một điểm gọi là Thiên đỉnh. Điểm đối tâm với Thiên đỉnh gọi là Thiên 

để. 

 

3 Thiên cực (celestial pole): Trục quay của Trái Đất cắt thiên cầu tại 2 điểm P 

và P’ đƣợc gọi là các thiên cực (thiên cực bắc và thiên cực nam). 

 -Thiên cầu Bắc và Thiên cầu Nam: Xích đạo trời chia Thiên cầu thành 2 

nửa : Nửa chứa Thiên cực Bắc gọi là Thiên cầu Bắc, nửa chứa Thiên cực Nam 

gọi là Thiên cầu Nam. 

 

4. Hoàng đạo(Zodiac): Đƣờng đi biểu kiến của Mặt Trời lên thiên cầu.Theo 

cách quan sát biểu kiến,mỗi năm Mặt Trời lần lƣợt lƣớt qua vị trí của 13 chòm 

sao(theo thiên văn học cổ chỉ có 12 chòm sao vì chƣa tính chòm sao 

Ophiuchus) gọi là 13 chòm sao hoàng đạo.Trong thuật ngữ thiên văn hiện 

đại,Hoàng đạo (viết hoa chữa cái đầu và đƣợc dịch là zodiac) khác với hoàng 

đạo(ecliptic) chỉ giao tuyến của mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất với thiên cầu  

( một số tài liệu dịch khái niệm này là hoàng đới). 

 Hoàng đạo( ecliptic): Đƣờng tròn giao giữa mặt phẳng quĩ đạo của Trái 

Đất với thiên cầu.Với các quan sát biểu kiến,hoàng đạo đƣợc coi là đƣờng 

chuyển động của Mặt Trời trong một năm. Đƣờng đi của Mặt Trời trên giao 

tuyến này đƣơc gọi là Hoàng đạo ( Zodiac). 

5. Nhật Động: Do sự tự quay của Trái Đất, ta thấy các thiên thể mọc ở phía 

Đông, lặn ở phía Tây. Quá trình này tuần hoàn theo thời gian từ ngày này qua 

ngày khác. Vì các thiên thể ở rất xa nên chúng ta thƣờng coi chúng bị gắn chặt 

vào thiên cầu, vì vậy chúng ta tƣởng tƣợng rằng thiên cầu đang quay. Sự quay 

của Thiên cầu trong một ngày đêm gọi là Nhật động. 

 

6. Trục vũ trụ: là đƣờng thẳng tƣởng tƣợng đi qua các cực bầu trời, là đƣờng mà 

các thiên thể trên thiên cầu xoay quanh nó. Trục vũ trụ chỉ có tính biểu kiến, 

nghĩa là do cảm giác quan sát chủ quan của con ngƣời trên trái đất hình dung 

nên. Trục này song song với trục quay của trái đất và nghiêng với mặt phẳng 

nằm ngang tại nơi quan sát một góc bằng vĩ độ địa lí nơi ấy 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%ADch_%C4%91%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%B1c_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_x%C3%ADch_%C4%91%E1%BA%A1o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%C3%AAn_c%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
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7. Tiến động hay tuế sai: là hiện tƣợng trong đó trục của vật thể quay (ví dụ một 

phần của con quay hồi chuyển) "lắc lƣ" khi mô men lực tác động lên nó. Hiện 

tƣợng này đƣợc quan sát phổ biến trong các con quay, tuy nhiên mọi vật thể 

quay cũng chịu tiến động. 

Trong hiện tƣợng này, khi một vật thể xoay tròn, trục của nó nghiêng và 

quay theo vòng tròn ngƣợc hƣớng với hƣớng quay của vật thể. Nếu nhƣ vận tốc 

góc và mô men lực tác động lên vật thể quay là các hằng số thì trục sẽ tạo ra một 

hình nón. Trên chuyển động này, vận tốc góc luôn vuông góc với mô men lực. 

Trục của Trái Đất bị tuế sai vì hành tinh này không phải là hình cầu hoàn 

hảo (nó là một hình cầu bẹt, lồi hơn ở khu vực gần xích đạo) khiến cho các lực 

hấp dẫn của Mặt Trăng, Mặt Trời và các thiên thể khác tạo ra mômen lực lên nó 

(lực thủy triều). Các mômen lực không cùng phƣơng với vận tốc góc của Trái 

Đất, có xu hƣớng kéo các chỗ lồi xích đạo vào trong mặt phẳng quỹ đạo của Trái 

Đất xung quanh Mặt Trời (mặt phẳng hoàng đạo), gây nên hiện tƣợng tuế sai 

của trục quay Trái Đất. 

Trái Đất thực hiện xong một chu kỳ tuế sai trong khoảng thời gian khoảng 

25.800 năm, theo đó vị trí của các ngôi sao đƣợc đo theo hệ tọa độ xích đạo sẽ 

thay đổi một cách chậm chạp; việc thay đổi này thực ra là do sự thay đổi của hệ 

tọa độ. Theo thời gian của chu kỳ này cực trục bắc của Trái Đất chuyển động từ 

chỗ hiện nay nó đang ở (trong phạm vi 1°Của Polaris) theo một đƣờng tròn xung 

quanh cực hoàng đạo, với bán kính góc khoảng 23,5°. Sự dịch chuyển là 1° sau 

mỗi 180 năm (góc đƣợc lấy từ ngƣời quan sát chứ không phải từ tâm của vòng 

tròn này). 

Polaris không phải là ngôi sao đặc biệt phù hợp để xác định cực bắc bầu  

trời, do độ sáng biểu kiến của nó là biến thiên và dao động xung quanh giá trị 

2,1 - tƣơng đối thấp trong danh sách các sao sáng nhất của bầu trời. Mặt khác, 

vào khoảng năm 3000 TCN ngôi sao mờ Thuban trong chòm sao Thiên 

Long (Draco) đã là sao cực bắc; nó có độ sáng biểu kiến 3,67 hay 5 lần mờ hơn 

Polaris; ngày nay nó rất khó nhìn thấy ở các khu vực thành phố bị ô nhiễm hay 

do ánh sáng điện. Ngôi sao sáng nhất đƣợc biết đến nhƣ là (hay đƣợc dự đoán sẽ 

là) sao Bắc cực là ngôi sao sáng nổi tiếng Sao Chức Nữ (Vega) trong chòm 

sao Thiên Cầm (Lyra), nó sẽ là sao bắc cực vào khoảng năm 14.000. Khi nhìn 

xuống Trái Đất từ cực bắc, hƣớng của tuế sai sẽ là theo chiều kim đồng hồ. Khi 

đứng trên Trái Đất nhìn ra bên ngoài, trục này xuất hiện với chuyển động ngƣợc 

chiều kim đồng hồ ngang trên bầu trời. Ý niệm này của tuế sai, chống lại sự tự 

quay quanh trục của Trái Đất, là ngƣợc với tuế sai của con quay trên bàn. Lý do 

là các ngẫu lực tác động lên Trái Đất bởi Mặt Trời và Mặt Trăng cố làm cho trục 

tự quay của nó trực giao với mặt phẳng quỹ đạo, tức là làm cho Trái Đất đứng 

thẳng hơn so với mặt phẳng quỹ đạo, trong khi mô men xoắn trên đỉnh con quay 

trên một bề mặt cứng thì lại cố làm cho nó đổ xuống hơn là làm cho nó đứng 

thẳng hơn. 

Polaris hiện nay không nằm chính xác trên cực bắc; bất kỳ một bức ảnh 

chụp lâu nào về nó đều chỉ ra rằng nó có một cái đuôi nhỏ, chứng tỏ nó không 
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hoàn toàn "đứng im". Tuế sai của cực nam là ngƣợc hƣớng với tuế sai trên cực 

bắc. Cực nam nằm trong khu vực có tƣơng đối ít sao, và ngôi sao đƣợc coi là sao 

Nam cực là Sigma Octantis, nó tƣơng đối gần với cực nam nhƣng mờ hơn cả 

Thuban—độ sáng biểu kiến của nó là 5,5 - nó rất khó thấy kể cả khi hoàn toàn 

ngƣời quan sát trong khu vực hoàn toàn tối. Tuế sai của Trái Đất không phải là 

đều vì Mặt Trời và Mặt Trăng không hoàn toàn nằm trên cùng mặt phẳng với 

mặt phẳng quỹ đạo Trái Đất và chúng là chuyển động tƣơng đối đối với nhau, 

do vậy ngẫu lực tác động lên Trái Đất cũng biến động. Biến thiên của các ngẫu 

lực này lên Trái Đất tạo ra chuyển động không đều rất nhỏ của các cực gọi 

là chƣơng động.  

Tuế sai của trục Trái Đất là một hiệu ứng diễn ra rất chậm, nhƣng ở mức 

độ chính xác mà các công việc liên quan đến thiên văn cần phải có thì phải tính 

tới nó. Cũng lƣu ý rằng tuế sai của trục Trái Đất không có ảnh hƣởng gì tới độ 

nghiêng của mặt phẳng xích đạo Trái Đất (và vì thế độ nghiêng của trục quay 

của Trái Đất) trên mặt phẳng quỹ đạo. Độ nghiêng này là 23,45 độ và tuế sai 

không làm thay đổi điều này. Độ nghiêng của mặt phẳng xích đạo trên mặt 

phẳng quỹ đạo có bị thay đổi nhƣng chu kỳ của nó là hoàn toàn khác (chu kỳ 

chính vào khoảng 41.000 năm). 

Hipparchus lần đầu tiên đã ƣớc tính tuế sai của Trái Đất vào khoảng 

năm 130 TCN, bổ sung các quan sát của ông vào trong các tính toán của các nhà 

thiên văn Babylon và Chaldea trƣớc đó vài thế kỷ. Cụ thể là họ đã tính toán 

đƣợc khoảng cách từ các ngôi sao nhƣ sao Giác (Spica) tới Mặt Trăng và Mặt 

Trời vào các thời điểm diễn ra các nguyệt thực và do ông có thể tính khoảng 

cách của Mặt Trăng và Mặt Trời từ các điểm phân tại các thời điểm này, ông 

nhận ra rằng Spica và các ngôi sao khác là có sự dịch chuyển khi quan sát theo 

thời gian tính theo hàng thế kỷ. 

Tuế sai của trục Trái Đất sinh ra hiện tƣợng là: chu kỳ của các mùa (năm 

chí tuyến) vào khoảng 20,4 phút ngắn hơn so với chu kỳ để Trái Đất trở lại cùng 

một vị trí trong mối tƣơng quan với các ngôi sao của năm trƣớc đó (năm thiên 

văn). Điều này tạo ra sự thay đổi chậm (1 ngày trong khoảng 58 năm) trong vị 

trí của Mặt Trời trong tƣơng quan với các ngôi sao ở điểm phân. Nó là đáng chú 

ý đối với các loại lịch và các quy tắc năm nhuận của chúng.  

8. Các khái niệm về thời gian 

- Ngày ( Day ): Khoảng thời gian để trái đất hoàn thành một chu kỳ tự quay 

quanh trục của mình.Trong thiên văn học,ngày đƣợc định nghĩa là một đơn vị 

thời gian có độ dài 86.400 giây. Trên thực tế, sự tự quay của Trái Đất là không 

hoàn toàn đều, do đó thiên văn có hai cách tính ngày dựa trên hai cơ sở khác 

nhau, gọi là ngày mặt trời và ngày sao. 

  *Ngày mặt trời( solar day) : Thời gian giữa hai lần giữa trƣa liên tiếp,có 

độ dài 24 giờ hay 86.400 giây. Ngày mặt trời đƣợc sử dụng trong thiên văn học 

hiện đại để làm cơ sở tính cho dƣơng lịch. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_C%E1%BB%B1c_(ch%C3%B2m_sao)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_ph%E1%BA%B3ng_qu%E1%BB%B9_%C4%91%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_(g%C3%B3c)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hipparchus_(nh%C3%A0_thi%C3%AAn_v%C4%83n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/130_TCN
https://vi.wikipedia.org/wiki/Babylon
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaldea&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%87t_th%E1%BB%B1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_ch%C3%AD_tuy%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_ch%C3%AD_tuy%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_thi%C3%AAn_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_thi%C3%AAn_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%83m_ph%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_nhu%E1%BA%ADn


Tài liệu ôn tập trại Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 

   *Ngày sao ( sidereal day) : Thời gian để một ngôi sao tại thiên đỉnh của 

ngƣời quan sát vào thời điểm bất kỳ trở về đúng thiên đỉnh,tức là thời gian để 

Trái Đất tự quay quanh trục đúng một vòng so với nền bầu trời sao.Do Trái Đất 

còn chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời nên ngày sao có giá trị nhỏ hơn 

24 giờ. Độ dài của nó là 23 giờ 56 phút 4 giây hay 86.164 giây. 

- N m (year): Khoảng thời gian tƣơng đƣơng với một chu kỳ chuyển động của 

Trái Đất quanh Mặt Trời.Trong đời sống, năm đƣợc qui ƣớc có độ dài là 365 

ngày, năm nhuận 366 ngày. Trong thiên văn học,độ dài chính xác của năm phụ 

thuộc vào các cách tính dựa trên các mốc khác nhau,do đó năm trong thiên văn 

đƣợc chia thành các loại cơ bản là năm cận nhật, năm nhiệt đới, năm sao và năm 

thiên thực. 

 * Năm cận nhật (anomalistic year):  Thời gian giữa hai lần liên tiếp Trái 

Đất đi qua điểm cận nhật (điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo chuyển động của 

Trái Đất). Năm cận nhật có độ dài 365.259 ngày. 

 * Năm nhiệt đới (tropical year): Thời gian giữa hai lần liên tiếp mặt trời đi 

qua điểm xuân phân ( hoặc thu phân),do đó còn đƣợc gọi là năm ( xuân/thu) 

phân (equinoctial year). Năm này có độ dài 365.242 ngày. Dƣơng lịch hiện nay 

sử dụng độ dài này làm chuẩn để qui ƣớc cách tính lịch hiện đại. 

 * Năm sao ( sidereal year): Thời gian giữa hai lần liên tiếp Mặt Trời nằm 

tại cùng một vị trí so với nền các sao trên thiên cầu. Độ dài của năm sao là 

365.256 ngày. 

 * Năm thiên thực ( eclipse year): Thời gian giữa hai lần liên tiếp Mặt trời 

nằm trên giao tuyến của mặt phẳng quỹ đạo Trái Đất và  mặt phẳng quỹ đạo Mặt 

Trăng. Năm thiên thực có độ dài 346.620 ngày, thƣờng đƣợc dung để tính chu 

kỳ của nhật thực và nguyệt thực. 

- Xuân phân ( vernal equinox ):  

* Ngày giữa mùa xuân, tùy từng năm là ngày 20 hoặc 21 tháng 3 dƣơng 

lịch,là ngày Mặt Trời đi qua xích đạo trời do đó có ngày và đêm dài tƣơng 

đƣơng nhau . 

* Một trong hai điểm giao nhau của xích đạo trời với hoàng đạo trên thiên 

cầu. Điểm xuân đƣợc sử dụng phổ biến trong thiên văn học, thời điểm Mặt Trời 

đi qua điểm xuân phân,ánh sáng của nó vuông góc với xích đạo Trái Đất,điểm 

xuân phân đƣợc chọn làm mốc tính tọa độ trong hệ tọa độ hoàng đạo và hệ tọa 

độ xích đạo. 

- Hạ Chí ( summersolstice ):  

 * Ngày giữa mùa hè, có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm,tùy 

từng năm rơi vào 20 hoặc 21 tháng 6( đối với Bắc bán cầu; đối với Nam bán 

cầu thì 20 hoặc 21 tháng 6 là ngày đông chí)  
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* Điểm cao nhất của đƣờng đi của Mặt Trời trên hoàng đạo về phía Bắc. 

Khi Mặt Trời đi qua điểm này,ánh sang từ nó vuông góc với đƣờng chí tuyến 

Bắc của Trái Đất. 

- Thu Phân ( autumnal equinox):  

 * Ngày giữa mùa thu,tùy từng năm rơi vào 22 hoặc 23 tháng 9,là ngày có 

ngày và đêm dài tƣơng đƣơng nhau do Mặt Trời đi qua xích đạo trời. 

* Một trong hai điểm giao của xích đạo trời với hoàng đạo,ngày thu phân 

là ngày Mặt Trời đi qua điểm này.Trong thiên văn học,điểm giao thứ hai là điểm 

xuân phân thƣờng đƣợc sử dụng nhiều hơn trong các hệ tọa độ thiên cầu. 

- Đông Chí ( winter solstice):  

 * Ngày giữa mùa đông,có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm,tùy 

từng năm ngày này rơi vào 21 hoặc 22 tháng 12(đối với Bắc bán cầu; đối với 

Nam bán cầu thì 21 hoặc 22 tháng 12 là ngày hạ chí). 

* Điểm thấp nhất trên hoàng đạo-đƣờng đi của Mặt Trời về phía Nam.Khi 

Mặt Trời đi qua điểm này,ánh sáng từ nó vuông góc với đƣờng chí tuyến Nam 

của Trái Đất. 

9. Chân trời ( celestial equator): Đƣờng giới hạn tầm nhìn của ngƣời quan sát. 

Một cách chính xác, chân trời là bề mặt cong của Trái Đất,tạo thành một đƣờng 

bao không cho phép ngƣời quan sát nhìn phần bầu trời thấp hơn đƣờng bao đó. 

Chân trời thƣơng đƣợc nhìn thấy rõ khi quan sát tại biển hoặc thảo nguyên, 

đồng cỏ trải rộng. 

10. Xích đạo trời ( celestial equator) : Đƣờng giao của thiên cầu với mặt phẳng 

kéo dài của xích đạo Trái Đất.Nói cách khác,xích đạo trời là hình chiếu của 

xích đạo Trái Đất lên thiên cầu.Trong thiên văn học,xích đạo trời đƣợc sử dụng 

trong các hệ tọa độ thiên cầu,là đƣờng phân cách hai nửa thiên cầu thành bán 

thiên cầu Bắc và bán thiên cầu Nam. 

11. Thị sai (Parallax) : Sự thay đổi vị trí biểu kiến  của các thiên thể ( sao, hành 

tinh) ở gần so với nền của các sao xa hơn do chuyển động tự quay của trái đất 

trên quỹ đạo quanh mặt trời và chuyển động của hệ mặt trời quanh tâm ngân hà. 

Thị sai cho biết sự khác biệt do sự thay đổi vị trí của ngƣời quan sát, sự thay đổi 

vị trí này làm hình chiếu tạo bởi tia nhìn từ ngƣời quan sát đến thiên thể nền các 

sao ở xa thay đổi, thị sai là giá trị của các thay đổi đó. Trong thiên văn học, thị 

sai dùng để tính khoảng cách đến các thiên thể gần, không áp dụng đƣợc với các 

sao hay thiên hà ở xa do sự thay đổi góc nhìn trong năm với các thiên thể ở xa là 

nhỏ, do đó thị sai rất nhỏ và khó xác định. 

- Thị sai ngày (Diurnal Parallax): chỉ sự thay đổi vị trí của các thiên thể gần khi 

quan sát trên một vị trí nào đó trên mặt trái đất so với hƣớng quan sát từ tâm trái 

đất, còn gọi là thị sai địa tâm. Góc thay đổi này gây ra do sự tự quay của trái đất 



Tài liệu ôn tập trại Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 

quanh trục. Thị sai ngày đƣợc áp dụng đối với các thiên thể gần nhƣ các thiên 

thể trọng hệ mặt trời. 

- Thị sai n m (Annual Parallax): Thị sai chỉ sự thay đổi vị trí của thiên thể trên 

nền các sao ở xa đo bằng góc tạo bởi tia nhìn từ thiên thể đến trái đất và mặt 

trời. Thị sai này gây ra bởi chuyển động của trái đất trên qũy đạo quanh mặt trời 

hàng năm, thƣờng đƣợc đo bằng cách xác định sự thay đổi vị trí của thiên thể 

trên nền các sao ở xa vào các thời điểm khác nhau trong năm (tƣơng ứng với vị 

trí khác nhau của trái đất trên quĩ đạo) 

- Thị sai chân trời (Horizintal Parallax): Thị sai ngày lớn nhất có thể đƣợc quan 

sát, tƣơng ứng với khi thiên thể nằm ở vị trí ngang với đƣờng chân trời của 

ngƣời quan sát. 

 

12. Một số đơn vị đo thường gặp 

- Đơn vị thiên văn (Astronomical Unit – AU): Đơn vị đo khoảng cách trong 

thiên văn học, áp dụng cho việc đo khoảng cách giữa các thiên thể trong hệ mặt 

trời. Một đơn vị thiên văn đƣợc lấy là khoảng cách trung bình giữa trái đất và 

mặt trời là khoảng 149,6 triệu km. 

- Năm ánh sáng (Light year – LY): ): Đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn 

học, sử dụng  rộng rãi trong việc đo các  khoảng cách lớn. Một năm ánh sáng là 

quãng đƣờng ánh sáng đi đƣợc trong một năm. Một năm ánh sáng có giá trị 

khoảng 9.460.800.000.000 km. 

- Parsec: Khoảng cách tƣơng ứng với thị sai một giây. Đơn vị dùng trong thiên 

văn có độ dài là khoảng cách giữa hai điểm cách nhau một khoảng cách tƣơng 

ứng với thị sai năm là 1 giây,tƣơng đƣơng với 3,26 năm ánh sáng. Parsec ( viết 

tắt pc) là đơn vị dùng phổ biến trong thiên văn vật lý,thƣờng còn đƣợc dùng với 

đơn vị bội số là megaparsec (viết tắt Mpc). 

 Các thiên thể trong hệ Mặt trời có kho ng cách được tính bằng đvtv. 

Các vì sao ở xa có kho ng cách được đo bằng ps hay nas. 

MỘT SỐ CHÒM SAO CÓ THỂ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH PHƢƠNG HƢỚNG 

 

Ngày nay theo phân chia của Hiệp Hội Thiên Văn Quốc Tế – 

International Astronomical Union (IAU) đã chia bầu trời thành 88 chòm sao (Đã 

bao gồm cả 48 chòm sao cổ đại) . Các tên gọi nhƣ Bắc Đẩu, Big Dipper với 

phần sao của chòm Gấu Lớn, hay Thần Nông đối với chòm sao Bọ Cạp chỉ là 

tên gọi tƣơng ứng trong các nền văn hóa với một phần của các chòm sao theo 

ranh giới hiện nay. Ở tiếng Anh ngƣời ta gọi các tên dạng này là ―asterism‖- các 

chòm sao không chính thức, để phân biệt với ―constellation‖- các chòm sao 

chính thức. Tên của các chòm sao đƣợc thống nhất dùng bằng tiếng Latinh. 
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Vào những đêm không có trăng, sao mọc đầy trời, muốn tìm phƣơng 

hƣớng cho chính xác, bạn phải tìm đến sao Bắc cực (Polaris) để biết hƣớng Bắc 

hoặc sao Nam Thập (Crux) để biết hƣớng Nam. Sao Bắc cực khá nhỏ, vì vậy 

muốn tìm sao Bắc cực ta phải dựa vào các chòm sao nào tƣơng đối sáng có hình 

dạng đặc trƣng, dễ nhận dạng, thƣờng xuyên xuất hiện trên bầu trời, từ đó bằng 

cách kéo dài những đoạn tƣởng tƣợng để tìm đến sao Bắc cực. Biết đƣợc hƣớng 

Bắc rồi thì ta dễ dàng xác lập các hƣớng còn lại.  

 

* Sao bắc cực: Polaris (Alpha Ursar Minoris) là ngôi sao sáng nhất 

trong chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor). Hiện nay, Alpha Ursar Minoris là 

ngôi sao gần thiên cực Bắc nhất, nên nó đƣợc chọn là sao Bắc Cực. 

Sao Bắc Cực cách chúng ta khoảng 430 năm ánh sáng và có độ sáng biểu kiến là 

2,02. Độ cao của sao Bắc Cực trên thiên cầu phụ thuộc vĩ độ nơi ta đứng quan 

sát.  

Do hiện tƣợng tiến động (hay còn gọi là tuế sai) nên Polaris (sao Bắc Cực 

hiện nay) sẽ không còn là sao Bắc Cực mãi mãi. Trong quá khứ, vào khoảng 

năm 3000 TCN, sao Thuban của chòm sao Thiên Long (Draco) đã từng là sao 

Bắc Cực. Và trong tƣơng lai sẽ đến lƣợt sao Chức Nữ (Vega) trong chòm sao 

Thiên Cầm (Lyra) làm sao Bắc Cực vào khoảng năm 14000. Hiện nay, sao Bắc 

Cực cách thiên cực Bắc khoảng 1 độ. Nó càng ngày, càng tiến dần đến thiên cực 

Bắc hơn và đến năm 2100, nó chỉ cách thiên cực Bắc khoảng 0,5 độ. 

Trên thiên cầu, chúng ta có sao Bắc Cực, nhƣng tại sao lại không có sao 

Nam Cực? Bởi vì gần thiên cực Nam nhất là sao ζ Octantis thuộc chòm sao 

Octans. Ngôi sao này có độ sáng biểu kiến là 5.42 và rất khó có thể quan sát 

bằng mắt thƣờng. 

 

1. Chòm sao Gấu lớn: 

- Tên gọi: Grand Ourse, Big Dipper, Ursa Major. 

- Bắc Đẩu, Thất tinh, Thất tinh bắc đẩu, Đại Hùng Tinh, Đại xa tóa. Gáo múc 

nƣớc          

* Mô tả: 

- Có hình giống cái Soong hay cán gáo… tuỳ theo bạn tƣởng tƣởng.  

- Gồm có 7 sao sáng: 4 sao thân Soong và 3 sao ở cán Soong.  

* Định phương hướng:   

- Kéo dài cạnh ngoài của đáy soong 5 đoạn bằng chính nó sẽ gặp sao Bắc 

cực (Polaris). 
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- Xuất hiện (từ chập tối) suốt đêm, từ tháng 3 đến tháng 8. Những tháng 

khác vào mùa Đông chòm Đại Hùng Tinh xuất hiện rất khuya hoặc gần sáng 

mới thấy. 

- Ngoài ra chòm Đại Hùng Tinh ngƣời ta còn sử dụng để dự đoán giờ bằng 

đuôi của nó. Buổi tối, đuôi chòm này ở phía Đông, sáng sớm, đuôi ngã về phía 

Tây. Nhân gian có câu:  

Đêm khuya thức dậy trông giờ, 

Đuôi sao Bắc Đẩu đ  rời phương đông 

Trở vào buồn học gọi chồng, 

Trở ra sắp gánh, sắp gồng ra đi.   

 

Là một chòm sao quen thuộc trên bầu trời đêm. Chòm sao này có nhiều 

chức năng rất đặc biệt. Các nhà thiên văn rất thích thú khi nghiên cứu về nó. Nó 

còn là ngƣời bạn đồng hành thật đắc lực để đƣa đƣờng dẫn lối cho những thủy 

thủ lênh đêng trên đại dƣơng và những lữ hành lạc hƣớng trong rừng sâu. Có thể 

nói, chòm Đại Hùng là một cây thƣớc đo chuẩn mực trên bầu trời 

 

Chòm Đại Hùng thường được dùng làm mốc để nhận diện các chòm 

sao quan trọng khác. 

 

- Đến chòm SƢ TỬ: Ta vạch một đƣờng từ cuối cán xoong (sao δ) đến đáy 

xoong (sao γ) sẽ dẫn đến sao Regulus trong chòm Sƣ Tử. 

 

- Đến chòm Mục Phu (Bootes): Từ cán xoong, ta vẽ một đƣờng cong ra ngoài, 

lấy tâm là sao Denebola thuộc chòm Sƣ Tử. Thì sẽ dẫn đến ngôi sao Arcturus 

trong chòm Bootes 

 

- Đến chòm Song Tử (Gemini): Nối 2 ngôi sao δ và sao β, ta lại kẻ một vạch dài 

ra phía trƣớc xoong, đƣờng ấy sẽ dẫn tới sao Castor trong chòm Gemini. 

 

- Đến chòm Thiên Hậu: Từ ngôi sao ε của chòm Đại Hùng, ta nối thẳng vào sao 

Bắc Cực và kẻ một đƣờng nối đi suốt luôn sang hƣớng bên kia thì găp sao γ của 

chòm Thiên hậu. 

 

- Đến chòm Ngự Phu (Auriga): Ở cuối cán xoong có 2 ngôi sao là ε và δ. Ta lại 

nối 2 sao đó và vạch một đƣờng kẻ dài ngang phía trên miệng xoong. Nó sẽ dẫn 

đến ngôi sao Capella trong chòm Ngự Phu. 
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2. Chòm sao Gấu nhỏ 
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3. Chòm sao Mục Phu 

 

 

 

 
 



Tài liệu ôn tập trại Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 

4. Chòm sao Ngự Phu 
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5. Chòm sao Thiên Nga 
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6. Chòm sao Thiên Hậu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu ôn tập trại Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 

7. Chòm sao Bò Cạp 
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8. Chòm sao Thợ Săn 
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9. Chòm sao Thiên Long (Draco) 

 

Chòm sao Thiên Long (Draco) là một trong 48 chòm sao cổ đại của Ptolemy 

và hiện là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Con Rồng. Chòm sao 

này bao phủ cả mảng sao Ursa Minor (tức là mảng sao Tiểu Hùng có chứa ngôi 

sao Bắc cực Polaris), nó có diện tích 1083 độ vuông, chiếm vị trí thứ 8/88 trong 

danh sách các chòm sao theo diện tích. Chòm sao Thiên Long nằm kề các chòm 

sao Bootes (Mục Phu), Hercules (Vũ Tiên), Lyra (Thiên Cầm), (Cygnus) Thiên 

Nga, Tiên Vƣơng (Cepheus), Tiểu Hùng, Lộc Báo, Đại Hùng (Ursa Major). 

 

Những ngôi sao chính trong chòm sao Draco 

 

Thuban 

Còn đƣợc gọi là Alpha Draconis, Thuban là một ngôi sao khổng lồ trắng cách 

Trái đất khoảng 300 năm ánh sáng, nó có khối lƣợng gấp 4 lần Mặt trời và 

đƣờng kính lớn hơn khoảng 7 lần. Trong khoảng thời gian từ 4.000 đến 2.000 

năm trƣớc Công nguyên, Thuban đƣợc ngƣời xƣa sử dụng làm ngôi sao cực 

(Pole star) vì nó là ngôi sao gần nhất với Bắc Cực vào thời điểm đó. 

Edasich 

Còn đƣợc gọi là Iota Draconis, Edasich là một ngôi sao khổng lồ màu cam cách 

Trái đất khoảng 100 năm ánh sáng, nó có khối lƣợng gấp đôi Trái đất và đƣờng 

kính lớn hơn khoảng 11 lần. 

Aldhibah 

Còn đƣợc gọi là Zeta Draconis, Aldhibah là một ngôi sao khổng lồ màu xanh 

cách Trái đất khoảng 330 năm ánh sáng, nó có khối lƣợng gấp khoảng ba lần 

rƣỡi so với mặt trời và đƣờng kính lớn gấp hai lần rƣỡi. 

Nodus Secundus 

Còn đƣợc gọi là Delta Draconis, Aldib hay Altais, Nodus Secundus là một ngôi 

sao khổng lồ màu vàng cách Trái đất khoảng 100 năm ánh sáng, nó có khối 

lƣợng gấp đôi mặt trời và đƣờng kính lớn hơn khoảng 11 lần. 

Grumium 

Grumium là một ngôi sao khổng lồ màu cam cách Trái đất khoảng 112 năm ánh 

sáng, nó có khối lƣợng tƣơng tự mặt trời nhƣng đƣờng kính lớn hơn khoảng 12 

lần. 

Eltanin 

Còn đƣợc gọi là Gamma Draconis, với độ sáng gấp khoảng 500 lần so với mặt 
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trời Eltanin là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao (với cấp sao 2.23), nó là một 

ngƣời khổng lồ màu cam cách Trái đất khoảng 150 năm ánh sáng, nó có khối 

lƣợng lớn hơn 70% so với mặt trời và có đƣờng kính lớn hơn khoảng 50 lần. 

Rastaban 

Còn đƣợc gọi là Beta Draconis, mặc dù có độ sáng gấp khoảng 100 lần so với 

Mặt trời, Rastaban chỉ là ngôi sao sáng thứ ba trong chòm sao so với cách chúng 

ta nhìn thấy trên Trái đất, nó là một ngƣời khổng lồ màu vàng, cách Trái đất 

khoảng 380 năm ánh sáng, nó có khối lƣợng lớn gấp 6 lần so với Mmặt trời và 

có đƣờng kính lớn hơn khoảng 40 lần. 
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IV. Xác định phƣơng hƣớng bằng hƣớng gió 

Ơ Việt Nam có 2 mùa gió chính, đó là:  

1) Gió Nam (gió mùa hạ):  
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Gió thổi từ tháng 4 – 5 dƣơng lịch đến tháng 10 – 11 dƣơng lịch. Gió này 

thổi từ biển Đông hải vào lục địa theo chiều:  

- Tây Nam lên Đông Bắc. 

- Đông Nam lên Tây Bắc.  

Khi gió thổi thƣờng mang theo mƣa và gió đem hơi nƣớc từ biển vào lục địa.  

Gió mùa Tây Nam hay còn gọi là Gió Tây Nam hoặc Gió mùa mùa hè là một 

đợt gió mùa hình thành từ trung tâm áp thấp Ấn Độ - Myanmar, thƣờng hoạt 

động từ tháng 5 đến tháng 10. Gió mùa Tây Nam hình thành từ trung tâm áp 

thấp Ấn Độ - Myanmar hút gió từ Bắc Ấn Độ Dƣơng qua vịnh Bengan vào Việt 

Nam Gió mùa Tây Nam hoạt động vào giữa và cuối mùa hạ (từ tháng 6).Gió 

mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh. 

Khi vƣợt qua vùng biển xích đạo, khối khí này trở nên nóng ẩm lên, gây mƣa 

lớn cho toàn Nam Bộ và Tây Nguyên và khiến cho Bắc Bộ khô và ít mƣa. 

2) Gió Bấc (gió mùa Đông):  

Thổi từ tháng 10 -11 đến tháng 4 – 5 dƣơng lịch. Gió nảy thổi từ lục địa ra biển 

theo chiều Đông bắc xuống Tây Nam. Gió khô ráo, không đem mƣa tới.  

 

 

 

Bảng sơ đồ hướng gió  

Gió Bấc thực chất là gió mùa Đông Bắc thổi vào đồng bằng Bắc Bộ, chủ 

yếu vào mùa Đông và đôi khi vào mùa Xuân cũng có. Gió này mang theo không 

khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn sang, gây lạnh hoặc giá rét, vào mùa Xuân 

kèm theo mƣa phùn gây ƣớt át khó chịu, dân Bắc Bộ còn gọi là gió Bấc (gió bấc 

mƣa phùn). Vẫn loại gió này, khi thổi vào Bắc Trung Bộ (Thanh Nghệ Tĩnh...) 

lại mang theo hơi lạnh từ biển vào, thƣờng gây ra mƣa nhiều và rét lạnh (do 

hƣớng bờ biển vuông góc với hƣớng gió). Cứ gió mùa Đông Bắc về là đồng 

bằng Bắc Bộ lạnh, còn Bắc Trung Bộ lại kèm theo mƣa lạnh. 

3) Gió Lào (Gió Phơn): 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Bengan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_c%E1%BA%A7u_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_B%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99


Tài liệu ôn tập trại Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 

Là một dạng thời tiết đặc biệt về mùa hè ở Trung Bộ. Mùa gió Lào thƣờng bắt 

đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9, trong đó gió Lào thổi nhiều nhất 

vào tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng trung bình có 7 - 10 ngày, trong đó 2 - 4 ngày 

gió Lào thổi mạnh. 

         Gió Lào thƣờng thổi thành từng đợt, đợt ngắn từ 2 - 3 ngày, có đợt từ 10 - 

15 ngày. Gió Lào thổi theo hƣớng Tây Nam. Trong một ngày, gió Lào thƣờng 

bắt đầu thổi từ 8 - 9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần 

giữa trƣa đến xế chiều. Có khi gió Lào thổi liên tục suốt cả ngày đêm...Gió Lào 

thổi từ lục địa nên khô và nóng 

4) Gió Chướng 

―Gió chƣớng‖ là tên gọi địa phƣơng của bà con nông dân ở Nam Bộ đối với gió 

mùa Đông Bắc. Gió chƣớng thổi mạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, hƣớng 

gió từ Đông đến Đông Nam, tốc độ khoảng 6 - 7m/s, lúc mạnh có thể lên tới 11 - 

17m/s. Gió chƣớng là loại gió chỉ có ở miền Tây Nam Bộ: Khi cuối mùa khô, 

dịp sau Tết AL, nƣớc sông Cửu Long cạn kiệt nhất, có gió thổi mạnh ngƣợc 

dòng sông Tiền, sông Hậu mang theo hơi mặn của biển. Lúc này, nƣớc ngọt thấp 

thì nƣớc mặn tràn ngƣợc từ biển vào rất sâu trong lục địa do địa hình bằng 

phẳng, có khi vào sâu tới 100km. Gió thổi ngƣợc sông gây khó chịu cho con 

ngƣời và sinh vật nói chung nên nhân dân Tây Nam Bộ gọi là "Gió chƣớng", 

nghĩa là gió không thuận lợi.  

5) Gió Heo may:  

Cách nói của ngƣời dân đồng bằng Bắc Bộ, chỉ loại gió hƣớng Tây Bắc thổi về 

dịp có bão xa ở ngoài Biển Đông (phía Bắc bán cầu có gió bão thổi xoáy ngƣợc 

chiều kim đồng hồ). Khi có gió này là sắp có bão về (― Tháng Bảy gió heo may, 

chuồn chuồn bay thì bão"). Gió này không phải gió mùa Đông Bắc vì do ảnh 

hƣởng của xoáy bão chứ không do nguồn gió lạnh từ lục địa Trung Quốc thổi 

sang. 

6) Cách xác định hướng gió thổi :  

  - Cách dân gian : Muốn biết gió thổi hƣớng nào, các bạn nhìn các ngọn cây, 

ngọn cỏ, lá cờ … - Cầm ít cát bụi, giấy vụn… thả xuống xem gió cuốn đi hƣớng 

nào. Lau sạch một ngón tay, ngậm vào miệng chừng 10 giây, lấy ra đƣa lên cao, 

nếu ngón tay lạnh phía nào là gió thổi từ phía đó.  

- Thiết bị đo hƣớng gió: Sử dụng các thiết bị nhân tạo đo hƣớng gió 

 


