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АНДРОМЕДА

Венцислав КРЪСТЕВ

Vencislav KRASTEV

В средата на 2018 г. изстрелването на
най-голямата обсерватория на NASA,
космическият телескоп Джеймс Уеб,
бе отложено за пореден път. Сагата
продължава вече почти четвърт век,
превръщайки се в истински ад.

Огромните усилия
Наследникът на телескопа Хъбъл

Магически огледала
С 6 пъти повече площ от HST

A la mi-2018, le lancement du plus grand
observatoire de la NASA, le telescope
spatial James Webb, a ete reporte une fois
de plus. La saga dure depuis pres d’un quart
de siecle et s’est transformee en veritable
enfer.

L'enorme effort

7 Le successeur du tеlescope spatial Hubble

Miroirs magiques

11 Avec 6 fois la surface du HST

Допуснатите грешки 13 Erreurs commises
Нужни са нови детайли

АСТРО-ГИД
Фантомните изображения
Валери ГЕНКОВ

Какво е пространство-време
Въпреки своите 100 години, Общата
теория на относителността - най-великото достижение на Айнщайн - си остава загадка за всички, от обикновените
хора, до студентите и аспирантите,
изучаващи физика.
Боряна БОНЧЕВА

De nouveaux details sont necessaires

ASTRO-GUIDE

14 Images fantomes
Valeri GENKOV

Qu'est-ce que l'espace-temps

20 Malgre ses 100 ans d'existence, la theorie
generale de la relativite - la plus grande
realisation d'Albert Einstein - reste un
grande mystere pour tous, des citoyens
ordinaires aux etudiants et diplomes en
physique.
Boriana BONTCHEVA

Звездата, която мина наблизо

L'etoile qui est venue pres

Преди 70 000 години една звезда и ней- 25 Il y a 70 000 ans, une etoile et son
ната система преминават през облака
systeme passaient dans le nuage d'Oort. Se
на Оорт. Възможно ли е кометите,
pourrait-il que les cometes que nous voyons
които виждаме днес, тогава да са били
aujourd'hui aient ensuite ete perturbees
смутени по орбитите си и запратени
sur leur orbite et envoyees au Soleil? Un
по посока към Слънцето?
mystere...
Венцислав КРЪСТЕВ
Vencislav KRASTEV
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Моля, да бъда АБОНИРАН
за вестник “ТЕЛЕСКОП”:
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по-долу или на електронния адрес
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