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Bạn có biết đường chứa đựng những thành phần quan trọng cho sự sống? Điều đó không
có nghĩa là ăn nhiều đường sẽ tốt cho sức khỏe đâu. Tuy nhiên, đường lại được  cấu tạo từ
những nguyên tố hóa học cơ bản như các-bon, hi-đrô và ô-xi. Ba nguyên tố trên cùng với
ni-tơ tạo thành hầu hết dạng sống trên Trái đất.



Ngày nay, một nhóm các nhà thiên văn học đã sử dụng kính thiên văn cỡ lớn và tìm thấy
đường có trong lớp khí bao quanh một ngôi sao trẻ giống Mặt trời của chúng ta. Trước đây,
người ta đã tìm thấy đường nhưng đây là lần đầu tiên đường được tìm thấy ở khoảng cách
rất gần với một ngôi sao giống như Mặt trời. (Khoảng cách giữa đường được phát hiện tới
ngôi sao đó bằng khoảng cách từ Mặt trời tới Thiên vương tinh). Vì đường là một thành
phần của sự sống nên việc tìm ra nó ở gần một ngôi sao giống Mặt trời - rằng  sự sống
có thể tồn tại ở một hành tinh khác trong vũ trụ - là một phát hiện rất có ý nghĩa! 

Các nhà thiên văn cũng nhận thấy rằng “đường” đang di chuyển hướng về phía ngôi sao.
Nhà thiên văn Cécile Favre nói: “Các phân tử đường không chỉ ở đúng nơi nó cần ở mà còn
đi đúng hướng để có thể tạo ra sự sống.” 

Hãy thử xem: Bạn sẽ quan sát những gì nếu bạn có cơ hội sử dụng một trong những
chiếc kính thiên văn mạnh nhất Trái đất? Để kỉ niệm sinh nhật thứ 50 của mình, Đài
Thiên văn Nam Âu (ESO) đang hỏi ý kiến mọi người về vật thể sẽ được quan sát qua Kính
thiên văn cực lớn (VLT) của ESO đấy! Hãy nhấn vào đây để biết thêm thông tin nhé. 

 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

None 

http://www.eso.org/public/vote/eso50/
http://www.eso.org/public/news/eso1234/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/

