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Venus in transit
Câu hỏi Câu đáp án trong bài Đáp án

Write the correct letter, A-G

14 The parallax principle can be extended to 
measure the distances to the stars.

examples of different ways in which the parallax principle has 
been applied F

Nguyên tắc thị sai có thể được mở rộng để 
đo khoảng cách đối với các ngôi sao.

15

Fleeing on a French warship crossing the 
Indian Ocean, Le Gentil saw a wonderful 
transit - but the ship’s pitching and rolling 
ruled out any attempt at making accurate 
observations.

a description of an event which prevented a transit observation D

Trốn chạy trên một tàu chiến của Pháp 
băng qua Ấn Độ Dương, Le Gentil đã thấy 
một sự dịch chuyển tuyệt vời – nhưng sự 
tròng trành, lắc ngang lắc dọc của con tàu 
đã cản trở mọi nỗ lực để quan sát một cách 
chính xác.

16

But such transits have paved the way for 
what might prove to be one of the most vital 
breakthroughs in the cosmos - detecting 
Earth-sized planets orbiting other stars.

a statement about potential future discoveries leading on from 
transit observations G

Nhưng những chuyến đi quá cảnh này đã 
mở đường cho điều có thể chứng minh là 
một trong những bước đột phá quan trọng 
nhất trong vũ trụ - phát hiện các hành tinh 
có kích cỡ Trái đất quay quanh các ngôi 
sao khác.

17

While this showed astronomers that Venus 
was surrounded by a thick layer of gases 
refracting sunlight around it, both effects 
made it impossible to obtain accurate 
timings.

a description of physical states connected with Venus which early 
astronomical instruments failed to overcome E
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Trong khi điều này cho các nhà thiên văn 
học thấy rằng sao Kim được bao quanh bởi 
một lớp khí dày mà bao phủ ánh sáng mặt 
trời quanh nó, cả hai ảnh hưởng đã làm cho 
nó không thể có được thời gian chính xác.
Match each statement with the correct 
person, A, B, C or D

18

Johann Franz Encke, Director of the Berlin 
Observatory, finally determined a value for 
the AU based on all these parallax 
measurements: 153,340,000 km. 
Reasonably accurate for the time, that is 
quite close to today’s value of 149,597,870 
km, determined by radar, which has now 
superseded transits and all other methods 
in accuracy. The AU is a cosmic measuring 
rod, and the basis of how we scale the 
Universe today.

He calculated the distance of the Sun from the Earth based on 
observations of Venus with a fair degree of accuracy. D

Johann Franz Encke, Giám đốc Đài quan 
sát Berlin, cuối cùng xác định giá trị cho AU 
dựa vào tất cả những phép đo thị sai này là: 
153,340,000 km. Độ chính xác hợp lý đối 
với thời gian, khá gần với giá trị ngày nay là 
149,597,870 km, được xác định bởi radar, 
ngày này đã thay thế quá trình dịch chuyển 
và tất cả các phương pháp khác về độ 
chính xác. AU là một thanh đo lường vũ trụ, 
và là cơ sở của cách vẽ tỉ lệ Vũ trụ ngày 
nay.

19

As Venus was closer to the Earth, its 
parallax angle would be larger, and Hailey 
worked out that by using Venus it would be 
possible to measure the Sun’s distance to 1 
part in 500.

He understood that the distance of the Sun from the Earth could 
be worked out by comparing observations of a transit. A
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Khi Sao Kim đến gần trái đất hơn, góc thị 
sai của nó sẽ lớn hơn, và Halley đã phát 
hiện ra rằng bằng cách sử dụng sao kim, có 
thể đo được khoảng cách Mặt trời tới 1 
phần 500.

20

Johannes Kepler, in the early 17th century, 
had shown that the distances of the planets 
from the Sun governed their orbital speeds, 
which were easily measurable.

He realised that the time taken by a planet to go round the Sun 
depends on its distance from the Sun. B

Johannes Kepler, vào đầu thế kỷ 17, đã chỉ 
ra rằng khoảng cách của các hành tinh từ 
Mặt Trời ảnh hưởng tới tốc độ quỹ đạo của 
chúng, điều này dễ dàng đo được.

21

Fleeing on a French warship crossing the 
Indian Ocean, Le Gentil saw a wonderful 
transit - but the ship’s pitching and rolling 
ruled out any attempt at making accurate 
observations.

He witnessed a Venus transit but was unable to make any 
calculations. C

Trốn chạy trên một tàu chiến của Pháp 
băng qua Ấn Độ Dương, Le Gentil đã thấy 
một sự dịch chuyển tuyệt vời – nhưng sự 
tròng trành, lắc ngang lắc dọc của con tàu 
đã cản trở mọi nỗ lực để quan sát một cách 
chính xác.
TRUE - FALSE - NOT GIVEN

22 Hailey observed one transit of the planet 
Venus.

In November 1677, Hailey observed a transit of the innermost 
planet, Mercury, from the desolate island of St Helena in the South 
Pacific.

FALSE

Vào tháng 11 năm 1677, Halley quan sát một sự di chuyển của 
sao thủy, hành tinh ở trong cùng của hệ mặt trời, từ hòn đảo 
hoang vu St Helena ở Nam Thái Bình Dương.

23 Le Gentil managed to observe a second 
Venus transit.

Ironically after travelling nearly 50,000 kilometres, his view was 
clouded out at the last moment, a very dispiriting experience. FALSE

Trớ trêu thay sau khi di chuyển gần 50,000 km, tầm nhìn của ông 
đã bị che khuất vào phút cuối, một trải nghiệm rất nản chí.
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24 The shape of Venus appears distorted when 
it starts to pass in front of the Sun.

When Venus begins to cross the Sun’s disc, it looks smeared not 
circular - which makes it difficult to establish timings. TRUE

Khi sao Kim bắt đầu băng qua đĩa Mặt Trời, nó có vẻ bị mờ không 
tròn - điều mà khiến việc xác định thời gian trở nên khó khăn.

25 Early astronomers suspected that the 
atmosphere on Venus was toxic.

While this showed astronomers that Venus was surrounded by a 
thick layer of gases refracting sunlight around it, both effects made 
it impossible to obtain accurate timings.

NG

Trong khi điều này cho các nhà thiên văn học thấy rằng sao Kim 
được bao quanh bởi một lớp khí dày mà bao phủ ánh sáng mặt 
trời quanh nó, cả hai ảnh hưởng đã làm cho nó không thể có 
được thời gian chính xác.

26
The parallax principle allows astronomers to 
work out how far away distant stars are from 
the Earth.

The parallax principle can be extended to measure the distances 
to the stars. TRUE

Nguyên tắc thị sai có thể được mở rộng để đo khoảng cách đối 
với các ngôi sao.


