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La missió Gaia
Gaia, dissenyada i
construïda per
l’Agència Espacial
Europea (ESA)
a proposta dels
científics europeus,
té com a objectiu la
mesura de les
posicions, distàncies i
moviments de mil
milions d’estrelles per
a desvelar la història
de l’evolució de la
nostra Galàxia.
La Galàxia (A. Fujii, Hubble Space
Telescope) - Gaia (ESA i ATG medialab)

Gaiaub

La importància de
Gaia rau en la
capacitat per a
mesurar posicions
i moviments amb
una precisió sense
precedents.
http://gaia.ub.edu

@GaiaUB

Gaia App

Les estrelles es mouen
Fa 300 anys es va descobrir que les
estrelles no estan fixes a la volta celeste i
que les constel·lacions canvien de forma
lentament. Una estrella es mou unes
dotzenes de km per segon.

Fa 70 000 anys

El fet que la Terra canviï la seva posició
respecte al Sol durant l'any fa que les
estrelles descriguin una petita el·lipse al cel
(paral·laxi). Com més petita és la paral·laxi
més llunyana és l’estrella.

La mida de l’el·lipse ens
proporciona la distància
a l’estrella.

Fa 25 000 anys

L’estrella més propera té una paral·laxi de
només 0,74 segons d’arc. Una estrella al
centre de la Galàxia té una paral·laxi de
0,0001 segons d’arc, equivalent a la mida
d'una moneda d'un euro vista a 5000 km.

Actualment

D’aquí 70 000 anys

L’Óssa Major
al llarg del temps

La paral·laxi

Esquema de la paral·laxi

Per a mesurar angles
tan petits fa falta un
instrument com Gaia.

El llançament de Gaia
Gaia comença la seva missió el 19 de
desembre del 2013, a bord d'una llançadora
Soyuz-Fregat a la base de llançament de
l’ESA a Kourou, a la Guaiana Francesa.

Un viatge de 30 dies la situa en una òrbita
entorn del punt L2 del sistema Sol-Terra, a
1,5 milions de km. de la Terra.

L2 és un dels punts
estables del sistema
gravitatori Sol-Terra.

Una màquina de descobriments
Gaia és un dels instruments més precisos i
tecnològicament més avançats que mai
s’han construït.
Té dos telescopis, formats per un total de 10
miralls, que envien la llum a un únic pla focal,
on s’enregistren les imatges dels objectes
observats. L’estructura i els miralls de Gaia
estan fets de carbur de silici, un material molt
resistent i quasi tan dur com el diamant, però
alhora molt lleuger.
L'estructura toroïdal té un diàmetre de 3
metres.

Mòdul de càrrega (ESA)

Els ulls de Gaia
La llum de les estrelles i galàxies incideix en
els 106 xips del pla focal, cadascun d'ells
equivalent al d'una càmera digital estàndard.
Els xips, amb un total de mil milions de
píxels, són els encarregats d'enregistrar les
imatges.

Pla focal amb totes les CCD’s (Astrium SAS)

El muntatge del pla focal va durar més d'un
any. Ocupa 104 cm. x 42. cm i és el pla focal
més gran construït per operar a l'espai.

La nostra Galàxia
La forma i contingut
actuals de la Galàxia són
el resultat d'un procés de
formació i evolució de
prop de 13 mil milions
d'anys.

Com hem arribat a l'estructura actual de la
Galàxia? Quants braços espirals té? Com és la
barra central? Com està distribuïda la matèria
fosca? Quantes col·lisions amb d'altres
galàxies ha sofert la nostra galàxia? Aquestes
són algunes de les preguntes que Gaia
respondrà.
A més, Gaia donarà moltíssima informació de
les estrelles que observa: la brillantor, el color,
l'edat, la composició química, la massa...

Panorama de la Galàxia - Gaia (ESO/ S. Brunier – ESA)

La Galàxia en un petabyte
El processament de
dades transforma les
imatges d'estrelles
adquirides pel satèl·lit a
dades finals científiques.

cinc anys de missió
requereixen un conjunt
de programes i solucions
de supercomputació molt
complexos.

La precisió de
microsegons d'arc en les
dades finals i el gran
volum de dades
generades durant els

El catàleg final de la
missió ocuparà un
petabyte (un milió de
gigabytes), equivalent a
200.000 DVDs.
Barcelona Supercomputing Center (CNS)

El treball
del nostre equip
El nostre equip ha col·laborat des dels inicis
en el disseny i desenvolupament de la missió.
Part del programari de processat de les
dades, així com simulacions imprescindibles
per posar-lo a punt, han estat realitzades pel
nostre equip integrat en un consorci europeu
format per més de 400 persones. També s'ha
participat en el disseny del sistema fotomètric
de la missió.

En els propers anys la nostra activitat es
centrarà en la reducció de les dades,
l'elaboració del catàleg a que donarà lloc la
missió i a la seva explotació científica.

El cel vist per Gaia generat amb el simulador de la UB

