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James Webb Space Telescope (JWST) sau, după denumirea iniţială, "Telescopul Noua
Generaţie", este un proiect ambiţios, de amploare, coordonat de NASA, cu sprijinul Agenţiei
Spaţiale Europene (ESA) şi Agenţia Spaţială Canadiană, ce are ca principal obiectiv construirea şi
lansarea în spaţiu a celui mai mare şi mai performant telescop de până acum.
Ideea şi proiectarea acestui telescop a apărut în anul 1996, după ce oamenii de ştiinţă au
văzut rezultatele extraordinare realizate cu ajutorul telescopului Hubble. Din acest motiv au ajuns la
concluzia că cel mai bun loc pentru amplasarea unui telescop este spaţiul cosmic. Acolo sunt
condiţiile ideale pentru a studia vârsta universului, galaxiile, materia întunecată şi alte enigme încă
nedesluşite, fără ca rezultatele să fie influenţate de poluarea luminoasă şi de condiţiile atmosferice
de la sol.
Construirea şi lansarea unui telescop în spaţiu reprezintă cea mai mare provocare pe care
omenirea a cunoscut-o! Tehnologia este împinsă la limită, iar riscurile sunt imense, ceea ce face ca
miza acestei ambiţii să fie uriaşă. Rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor şi a investiţiei (care nu este
deloc mică), în aşa fel încât construirea şi lansarea unui telescop în spaţiu să fie prioritatea nr.1 a
instituţiilor de specialitate din întreaga lume.
Scurtă istorie a telescoapelor spaţiale
Cu siguranţă că mulţi dintre noi am auzit de celebrul telescop Hubble1 lansat de către NASA
în 1990 şi devenit operativ în anul 1993, după ce a fost reparat pe orbită, în urma unor probleme
apărute în timpul construcţiei telescopului. Telescopul spaţial Hubble a fost cel care a deschis calea
spre înţelegerea universului în care trăim. Este operativ şi în momentul de faţă, oamenii de ştiinţă
folosind din plin acest telescop descoperind lucruri extraordinare, pe care nici un instrument de la
sol nu le-ar fi putut descoperi2.
Telescopul Hubble nu a fost singurul lansat în spaţiu. Primul telescop trimis în spaţiu a fost
Orbiting Astronomical Observatory 2 (OAO-2), lansat în decembrie 1968, cu obiectivul de a studia
sistemul solar şi galaxiile apropiate3.
A urmat, apoi o mulţime de telescoape ce au fost trimise în spaţiu, specializate în mai multe
domenii de studiu: Raze X, gama, infraroşu, ultraviolet, vizibil, microunde, radio etc.
Cele mai cunoscute sunt: Telescopul Spaţial Herschel - infraroşu, Planck - microunde şi
infraroşu, Kepler - destinat pentru descoperirea de exoplanete, Chandra - destinat să studieze
Universul în raze X, Telescopul Spaţial Spitzer - infraroşu, Fermi Gamma-ray Space Telescope raze gama, Gaia - destinat pentru a măsura cu mare precizie poziţia şi distanţa stelelor din Calea
Lactee. De asemenea, s-au lansat în spaţiu telescoape destinate studierii Soarelui, cele mai bune
exemple fiind: SOHO - Solar and Heliospheric Observatory, SDO - Solar Dynamics Observatory şi
STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory.
Lista telescoapelor4 trimise în spaţiu poate continua, dar nu voi detalia foarte mult acest
subiect pentru că prezentul articol este special dedicat proiectului James Webb Space Telescop.



Muzeograf, coordonator al Planetariului şi Observatorului Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope
2
În ultima perioadă s-au construit observatoare astronomice terestre cu apertură foarte mare şi cu echipamente de
cercetare special concepute pentru a observa Universul în condiţii asemănătoare celor din spaţiul cosmic. Cel mai bun
exemplu este optica adaptivă, o tehnologie folosită de marile observatoare ale lumii.
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Telescopul James Webb - de la idee la proiectare şi construcţie

Imaginile nr. 1 şi nr. 2 Telescopul James Webb în timpul construcţiei şi al testelor
Ca şi în cazul telescopului Hubble, telescopul James Webb va fi destinat cercetării
începutului universului şi rezolvării unor enigme încă nedesluşite de comunitatea ştiinţifică
internaţională, cum ar fi materia întunecată, energia întunecată, expansiunea universului etc. În
schimb, JWST este proiectat să observe în infraroşu5, pentru că în acest domeniu se poate observa
mult mai departe în Univers şi, de asemenea, se pot observa anumite fenomene astronomice ce sunt
"invizibile" în spectrul vizibil, cum ar fi, de exemplu, formarea stelelor în norii moleculari sau
observarea în mod direct a exoplanetelor. Lumina infraroşie ne oferă mult mai multă informaţie
decât ceea ce percepem în lumina vizibilă.
Denumit iniţial "Next Generation Space Telescope" (NGST)6, a fost redenumit în
septembrie 2002, după numele unui administrator NASA, James Webb 7. JWST a fost proiectat
începând cu anul 1996, când oamenii de ştiinţă au dorit să afle mai multe informaţii despre originea
universului şi formarea primelor galaxii. Acest proiect amplu are ca principal obiectiv continuarea
cercetărilor asupra spaţiului cosmic, efectuate cu ajutorul telescopului Hubble şi, de asemenea, se
doreşte ca JWST să fie mult mai performant, cu o rezoluţie mult mai bună.

Imaginile nr. 2 şi nr. 3 Comparaţia între dimensiunile oglinzilor celor mai importante
telescoape trimise în spaţiu şi viitorul telescop JWST
5

Telescopul spaţial Hubble este proiectat să observe în lumină vizibilă. JWST este un instrument special conceput
pentru observarea în infraroşu mediu şi apropiat.
6
Telescopul Spaţial Noua Generaţie.
7
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JWST va fi cel mai important telescop lansat în spaţiu până acum. Sistemul optic este aşa
conceput pentru observarea în infraroşu apropiat şi mediu. Webb are în componenţă trei oglinzi
fabricate din Beriliu8, oglinda principală, secundară şi terţiară. Toate oglinzile sunt placate cu aur
pentru a reflecta mult mai eficient lumina infraroşie. La rândul său, oglinda principală este formată
din 18 segmente hexagonale, grupate pe 3 tipuri, toate aşezate pe o structură specială, care va
rezista la temperaturile extrem de scăzute din spaţiul cosmic, de până la -230º C.
De asemenea, sistemul optic şi structura sunt mobile, telescopul fiind altfel prea mare pentru
a putea fi transportat în spaţiu cu actualele tipuri de rachetă. Din acest motiv, o parte din segmentele
oglinzii principale sunt rabatabile, iar structura oglinzii secundare este mobilă. Acest aspect face ca
JWST să fie foarte complex şi, în comparaţie cu telescopul Hubble, el nu poate fi reparat în spaţiu.
Telescopul trebuie să funcţioneze perfect, JWST va fi amplasat în punctul Langrage L2, la 1,5
milioane km de Pământ9, în felul acesta va fi ferit de lumina de la Soare, Pământ şi Lună.

Imaginile nr. 3 şi nr. 4 Oglinzile telescopului JWST (stânga) şi gruparea pe trei tipuri de segmente
a oglinzii principale (dreapta)10
Telescopul Webb este construit cu oglinda principală de 6,5 m (în comparaţie cu Hubble
2,4 m, ce corespunde unei arii de colectare de 4,5 m2), şi cu suprafaţa de colectare a luminii de 6,5
ori mai mare decât a telescopului Hubble. JWST este special conceput să vadă începuturile
universului, "naşterea" primelor stele şi formarea primelor galaxii.
Pentru a putea fi funcţional în spaţiu, Webb este proiectat să funcţioneze la o temperatură de
criogenare sub -230º C, pentru că doar în aceste condiţii instrumentele ştiinţifice de la bordul
telescopului vor putea măsura semnalul infraroşu de la primele galaxii din Univers, aflate la o
distanţă de aproximativ 13,5 miliarde de ani lumină faţă de Pământ.
Din acest motiv, JWST va sta în umbra unui "scut solar"11 format din cinci straturi,
confecţionate dintr-un material special conceput pentru această misiune, şi va avea rolul să
protejeze telescopul de lumina şi căldura de la Soare, Pământ şi Lună. În felul acesta, sistemul optic
şi instrumentele ştiinţifice vor funcţiona la o temperatură foarte scăzută (-223º C). Mai mult,
echipamentele de măsură şi senzorii ce vor detecta lumina infraroşie vor fi răciţi suplimentar cu
ajutorul unui radiator ce va elibera căldura în spaţiu. Instrumentele pentru infraroşu apropiat
(NIRCam), (NIRSpec) şi (FGS/NIRISS) au nevoie de o temperatură de lucru de -234º C pentru a
putea funcţiona. Instrumentul pentru infraroşu mediu (MIRI) funcţionează doar la temperatura de
-266º C. În această situaţie, echipamentul va folosi heliu suprarăcit sau un sistem de crioventilaţie.
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Imaginea nr. 5 Sunshield ("scut solar") în timpul testelor
Instrumentele ştiinţifice aflate în componenţa Telescopului Spaţial James Webb
Instrumentele ştiinţifice sunt "inima" telescopului James Webb. Cu ajutorul lor se va putea
analiza lumina ce ajunge de la o distanţă incredibil de mare, de la primele galaxii din Univers, de la
stele şi exoplanete. Sunt patru instrumente, toate montate într-un suport special, numit Integrate
Science Instrument Module (ISIM)12.
ISIM are în componenţă:
 Near-Infrared Camera (NIRCam) - Camera pentru infraroşu apropiat - fabricată la
Universitatea din Arizona;
 Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) - Spectrograf pentru infraroşu apropiat, fabricat de
ESA, cu componente ce provin de la NASA/GSFC13;
 Mid-Infrared Instrument (MIRI) - Instrument pentru infraroşu mediu, fabricat de un
consorţiu european, împreună cu ESA şi NASA/JPL14;
 Fine Guidance Sensor / Near Infrared imager and Slitless Spectrograph (FGS/NIRISS) Senzor de ghidare fină / infraroşu apropiat şi spectrograf fară fantă de difracţie, fabricat de
Agenţia Spaţială Canadiană.
Integrarea celor patru instrumente majore şi numeroasele subsisteme într-o singură
componentă (ISIM) a reprezentat o provocare pentru ingineri. Din acest motiv, ISIM este grupat în
trei regiuni distincte: Regiunea 1 - aici se găseşte modulul criogenic al instrumentului care răceşte
detectoarele/camerele până la -234º C. Este primul pas al procesului de răcire, pentru ca radiaţia

12

Modul integrat de instrumente ştiinţifice - https://jwst.nasa.gov/isim.html
Goddard Space Flight Center
14
Jet Propulsion Laboratory
13
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termică emisă chiar de telescop să nu interfereze cu lumina infraroşie emisă de obiectele observate
de telescop.
Regiunea 2 - este formată din componentele electronice ISIM, montate într-un ambient
termic controlat.
Regiunea 3 - este localizată în zona "Spacecraft Bus"15 a telescopului şi este subsistemul de
comandă şi control al datelor ISIM, plus partea de software de control al zborului, compresorul
criogenic MIRI şi electronicele de control.
Corpul de bază al telescopului (Spacecraft Bus) asigură funcţiile de bază necesare pentru
operarea telescopului James Webb. Corpul conţine 6 subsisteme majore: Subsistemul de curent
electric, subsistemul de control al orientării în spaţiu, subsistemul de comunicaţii, subsistemul de
comandă şi managementul datelor, subsistemul de propulsie, subsistemul de control termic.
Subsistemul de curent electric converteşte lumina care cade pe panourile solare în energie
electrică necesară pentru operarea tuturor subsistemelor din corpul de bază, dar şi a tuturor
instrumentelor ştiinţifice.
Subsistemul de control al orientării în spaţiu detectează orientarea observatorului, menţine
telescopul într-o orbită stabilă şi asigură pointingul grosier al observatorului.
Subsistemul de comunicaţii asigură transmiterea datelor de la telescop la centrul de comandă
de la sol. El primeşte instrucţiuni de la sol şi transmite datele către centrul de control.
Subsistemul de control si managementul datelor reprezintă creierul observatorului. Are un
calculator, denumit procesorul de comandă a telemetriei, care primeşte comenzile de la sistemul de
comunicaţii şi le direcţionează către instrumente. Include şi subsistemul de stocare a datelor.
Procesorul de telemetrie controlează şi interacţiunile dintre instrumentele ştiinţifice, sistemul de
stocare a datelor şi sistemul de comunicaţii.
Subsistemul de propulsie conţine rezervoarele de combustibil şi motoarele de propulsie care,
atunci când sunt comandate de sistemul de control al orientării, menţin orbita telescopului.
Subsistemul de control termic este responsabil cu menţinerea temperaturii corpului de bază
al observatorului.
În principiu, acestea sunt cele mai importane informaţii despre viitorul telescop spaţial
James Webb. În luna februarie 2018, JWST a fost transportat în California, la Northrop Grumman
Aerospace Systems. Aici se va face asamblarea finală, unde se va uni cu celelalte două mari
componente ale observatorului spaţial: scutul solar şi corpul de bază al telescopului. Vor urma
testele finale şi, în primăvara anului 2019, se preconizează lansarea acestuia, cu ajutorul rachetei
Ariane 5, de la Kourou, Guiana Franceză.

Imaginile nr. 6 şi nr. 7 Container special pentru transportul telescopului (stânga)16 şi o imagine
artistică a telescopului spaţial James Webb (dreapta)
15
16

Corpul de bază al telescopului
STTARS - The Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea
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JAMES WEBB SPACE TELESCOPE
The James Webb Space Telescope (sometimes called JWST or Webb) will be a large
infrared telescope with a 6.5-meter primary mirror. The telescope will be launched on an Ariane 5
rocket from French Guiana in Spring 2019.
Webb will be the premier observatory of the next decade, serving thousands of astronomers
worldwide. It will study every phase in the history of our Universe, ranging from the first luminous
glows after the Big Bang, to the formation of solar systems capable of supporting life on planets
like Earth, to the evolution of our own Solar System.
Webb was formerly known as the "Next Generation Space Telescope" (NGST); it was
renamed in Sept. 2002 after a former NASA administrator, James Webb.
Webb will be a powerful time machine with infrared vision that will peer back over 13.5
billion years to see the first stars and galaxies forming out of the darkness of the early universe.
Webb's unprecedented infrared sensitivity will help astronomers to compare the faintest,
earliest galaxies to today's grand spirals and ellipticals, helping us to understand how galaxies
assemble over billions of years. Webb will be able to see right through and into massive clouds of
dust that are opaque to visible-light observatories like Hubble, where stars and planetary systems
are being born.
Webb will tell us more about the atmospheres of extrasolar planets, and perhaps even find
the building blocks of life elsewhere in the universe. In addition to other planetary systems, Webb
will also study objects within our own Solar System.
The science instruments are the heart of the James Webb Space Telescope. The four science
instruments are contained within the Integrated Science Instrument Module or ISIM. Webb's
instruments will detect light from distant stars and galaxies, and planets orbiting other stars.
The ISIM includes the following instruments:
 Near-Infrared Camera, or NIRCam - provided by the University of Arizona
 Near-Infrared Spectrograph, or NIRSpec - provided by ESA, with components provided by
NASA/GSFC.
 Mid-Infrared Instrument, or MIRI - provided by the European Consortium with the European
Space Agency (ESA), and by the NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
 Fine Guidance Sensor/ Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph , or FGS/NIRISS provided by the Canadian Space Agency.
Many different smaller parts go into the whole ISIM structure. These include the ISIM
Structure Subsystem; ISIM Thermal Control Subsystem; ISIM Control and Data Handling
Subsystem; ISIM Flight Software; and ISIM Harness Assemblies.
The Observatory is the space-based portion of the James Webb Space Telescope system and
is comprised of three elements, the Integrated Science Instrument Module (ISIM), the Optical
Telescope Element (OTE), which includes the mirrors and backplane, and the Spacecraft Element,
which includes the spacecraft bus and the sunshield.
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