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O echipă internaţională de cercetători, din care face
parte şi cunoscutul astrofizician român Cristina C.
Popescu (în fotografie) de la University of Central
Lancashire (Marea Britanie), a descoperit că Universul
este de două ori mai strălucitor decât se credea
anterior.Consiliul de Ştiinţă şi Tehnologie (Science and
Technology Facility Council) din Marea Britanie împreună
cu Societatea Max Planck din Germania au anunţat, joi,
15 mai, concluziile la care au ajuns astronomii, şi anume
că praful cosmic obscurează aproximativ jumătate din
radiaţia stelară produsă în Univers. Aceste rezultate sunt
descrise în ultimul număr al revistei de specialitate
“Astrophysical Journal Letters”, apărută în data de 10
mai.
Cel mai titrat cercetător român
Noile rezultate au fost obţinute pe baza noului model al distribuţiei prafului cosmic din galaxii propus de Dr.
Cristina C. Popescu şi Dr. Richard J. Tuffs (Max Planck Institut für Kernphysik, Germania) combinat cu datele
observaţionale de la 10.000 de galaxii, culese de către echipa condusă de Dr. Simon Driver (University of St.
Andrews, Marea Britanie).
Doar cu doi ani în urmă, presa internaţională anunţa descoperirea uneia din cele mai mari unde de şoc
intergalactice, o altă descoperire la care a participat Dr. Cristina Popescu, originară din România.
Între timp, cercetările astronomului român s-au concentrat asupra modelării teoretice a proceselor legate de
interacţia radiaţiei stelare cu praful cosmic din galaxii, iar rezultatele nu s-au lăsat aşteptate.
“De aproape 20 de ani se dispută subiectul dacă lumina pe care o vedem de la galaxiile îndepărtate ne spune
sau nu întreaga poveste. Şi acum ştim că nu ne spune. De fapt, doar jumătate din energia produsă de stele
ajunge la telescoapele noastre, restul este blocată de către grăunţele de praf cosmic”, arată Simon Driver.
Autorii acestei cercetări sunt Simon Driver (University of St Andrews, Marea Britanie), Cristina C. Popescu
(University of Central Lancashire, Marea Britanie), Richard J. Tuffs (Max-Planck-Institut für Kernphysik,
Germania), Alister Graham (Swinburne University, Australia), Jochen Liske (European Southern Observatory,
Germania), Ivan Baldry
(Liverpool John Moores University, Marea Britanie).
Cristina C. Popescu este astronomul român cu cel mai mare număr de citări - peste 750 (conform bazei de date
de la NASA) - în literatura de specialitate internaţională. Ea este şi cercetător asociat al “Carnegie
Observatories”, Pasadena (California).
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