
LIGO i Virgo fan la primera detecció d'ones gravitacionals 
produïdes per una col·lisió d'estels de neutrons 
 
El descobriment marca el primer esdeveniment còsmic observat tant en ones 
gravitacionals com de llum 
 
Per primera vegada, els científics han detectat de forma directa i simultània ones 
gravitacionals –ondulacions a l'espaitemps – i la llum provinent d'una col·lisió 
espectacular de dos estels de neutrons. És la primera vegada que un esdeveniment còsmic 
ha estat observat tant en ones gravitacionals com en llum.  
 
El descobriment s'ha fet utilitzant l'Observatori d'Ones Gravitacionals per Interferometria 
Làser (LIGO, per les sigles en anglès) situat als Estats Units, el detector Virgo situat a 
Europa, i uns 70 observatoris terrestres i espacials. 
 
Els estels de neutrons són els estels més petits i densos coneguts i es formen quan els 
estels més massius exploten en forma de supernoves. A mesura que les òrbites d'aquests 
estels anaven acostant-se, emetien ones gravitacionals, que podien ser detectades durant 
uns 100 segons; en topar, es va emetre un flaix de llum en forma de raigs gamma que va 
ser observat a la Terra al voltant de dos segons més tard que la detecció de les pròpies 
ones gravitacionals. En els dies i setmanes següents al xoc també es varen detectar altres 
formes de llum o radiacions electromagnètiques –incloent raigs X, llum ultraviolada, 
òptica, infraroja i ones de ràdio.  
 
Les observacions han donat als astrònoms una oportunitat sense precedents per 
investigar la col·lisió de dos estels de neutrons. Per exemple, observacions realitzades per 
l'U.S. Gemini Observatory, el European Very Large Telescope i el NASA’s Hubble Space 
Telescope revelen el rastre de material recentment sintetitzat, incloent or i platí, i es resol 
el misteri no resolt durant dècades que explica on es produeixen aproximadament la 
meitat de tots els elements més pesants que el ferro. 
 
Els resultats de LIGO-Virgo es publiquen avui a la revista Physical Review Letters; i els 
treballs addicionals de les col·laboracions LIGO-Virgo i de la comunitat astronòmica s'han 
presentat o acceptat per a la publicació en diferents revistes. 
 
«És tremendament emocionant experimentar un esdeveniment excepcional que 
transforma la nostra comprensió del funcionament de l'univers», diu France A. Córdova, 
directora de la National Science Foundation (NSF), que finança LIGO. «Aquest 
descobriment fa realitat un objectiu que molts de nosaltres hem tingut: observar 
simultàniament esdeveniments còsmics extraordinaris usant tant observatoris 
tradicionals com d'ones gravitacionals.  Solament a través de la inversió de la NSF durant 
quatre dècades en els observatoris d'ones gravitacionals, juntament amb els telescopis 
que observen des d'ones de ràdio fins a les longituds d'ona de raigs gamma, som capaços 
d'expandir les nostres oportunitats de detectar nous fenòmens còsmics i donar sentit a 
una nova narrativa de la física dels estels en els últims moments». 
 
Un senyal estel·lar 
 
El senyal gravitatori, anomenat GW170817, va ser detectat el 17 d'agost a les 8:41 am, en 
horari de la costa est dels Estats Units (EDT); la detecció va ser realitzada per dos 
detectors idèntics LIGO, localitzats a Hanford, Washington, i a Livingston, Louisiana. La 
informació proporcionada pel tercer detector, Virgo, situat prop de Pisa, Itàlia, va 



permetre millorar la localització de l'esdeveniment còsmic. En aquest moment, LIGO 
s'acostava al final del seu segon període d'observació des que es va actualitzar al 
programa anomenat LIGO Avançat, mentre que Virgo havia començat el seu primer 
període d'observació després de completar recentment una actualització coneguda com a 
Virgo Avançat.  
 
Els observatoris LIGO finançats per la NSF varen ser concebuts, construïts i operats per 
Caltech i el MIT. Virgo va ser fundat per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a 
Itàlia i pel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a França i és operat per 
l'Observatori Gravitacional Europeu (EGO, per les seves sigles en anglès). Al voltant de 
1.500 científics de la Col·laboració Científica LIGO i de la Col·laboració Virgo treballen 
junts per operar en els detectors i per processar i entendre les dades de les ones 
gravitacionals que capturen.  
 
Cada observatori consisteix en dos llargs túnels disposats en forma de L, en l'articulació de 
la qual es divideix un raig làser en dos. La llum recorre cada túnel i llavor és reflectida  en 
la direcció d'on prové per un mirall suspès. En absència d'ones gravitacionals, la llum làser 
de cada túnel ha de tornar a la ubicació on els feixos s’havien dividit en el mateix precís 
moment. Si una ona gravitacional passa a través de l'observatori, el temps d'arribada de 
cada raig làser s'altera, i crea un canvi gairebé imperceptible en el senyal final detectat a 
l'observatori.  
 
El 17 d'agost, el programari d'anàlisi de dades a temps real de LIGO va captar un fort 
senyal d'ones gravitacionals des de l'espai en un dels dos detectors LIGO. Gairebé al 
mateix temps, el telescopi Gamma-ray Burst Monitor de la NASA’s Fermi Space va detectar 
una explosió de raigs gamma. El programari d'anàlisi LIGO-Virgo va posar els dos senyals 
junts, i es va observar que era improbable que fos una coincidència fortuïta, mentre que 
una altra anàlisi paral·lela i automatitzada de LIGO indicava que hi havia un senyal d'ona 
gravitacional coincident a l'altre detector LIGO. La detecció ràpida de l'ona gravitacional 
per l'equip de LIGO-Virgo, juntament amb la detecció dels raigs gamma de Fermi, varen 
permetre que el senyal fos seguit per telescopis d'arreu del món. 
 
Les dades de LIGO indicaven que dos objectes astrofísics localitzats a una distància 
relativament petita, aproximadament de 130 milions d'anys llum des de la Terra, havien 
estat aproximant-se en òrbites espirals. Presumiblement, els objectes no eren tan grans 
com un sistema binari de  forats negres –objectes que LIGO i Virgo ja havien detectat 
prèviament. En aquest cas, es va estimar que els dos objectes en òrbita espiral havien 
d'estar en un rang entre 1,1 i 1,6 vegades la massa del Sol, és a dir, en el rang de massa 
dels estels de neutrons. Un estel de neutrons és un estel d'uns 20 quilòmetres, o 12 milles, 
de diàmetre, i de material tan dens que una culleradeta del seu material equivaldria a una 
massa aproximada de mil milions de tones.  
 
Mentre que els sistemes binaris de  forats negres produeixen un lleu renou d'una fracció 
de segon en la banda sensible del detector LIGO, el renou del 17 d'agost va durar 
aproximadament 100 segons i es va poder veure a través de tota la gamma de freqüències 
de LIGO – aproximadament el mateix rang que els instruments musicals comuns. Els 
científics varen poder identificar la font d'aquest renou com a objectes molt menys 
massius que els forats negres observats fins avui. 
 
«Immediatament ens va semblar que la font més probable eren els estels de neutrons, 
l'altra cobejada font que esperàvem observar, i que vàrem prometre al món que veuríem», 
diu David Shoemaker, portaveu de la Col·laboració Científica LIGO i investigador sènior al 
Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT. «Aquest esdeveniment 
científic proporciona d'informació molt valuosa sobre els mecanismes relatius al 



funcionament intern dels estels de neutrons i les emissions que produeixen, així com de la 
física més fonamental com la relativitat general. I, a més, és un regal que se seguirà 
repetint». 
 
«Les nostres anàlisis varen mostrar que un esdeveniment d'aquesta força succeeix menys 
d'una vegada en 80.000 anys per coincidència aleatòria, per la qual cosa ho vàrem 
identificar immediatament com una detecció molt segura i d'una font notablement 
propera», afegeix Laura Cadonati, professora de Física a Geòrgia Tech i portaveu adjunta 
de la Col·laboració Científica LIGO. «Aquesta detecció ha obert vertaderament  les portes a 
una nova forma d'entendre l'astrofísica. Esper que serà recordat com un dels 
esdeveniments astrofísics més estudiats de la història». 
 
Els investigadors teòrics prediuen que, en col·lidir estels de neutrons, s'han d'emetre ones 
gravitacionals i raigs gamma, juntament amb poderosos feixos que emeten llum a través 
de l'espectre electromagnètic. L'explosió de raigs gamma detectada per Fermi és el que es 
diu una ràfega curta de raigs gamma (short gamma ray bursts); les noves observacions 
confirmen que almenys algunes de les ràfegues curtes de raigs gamma curts són 
generades per la fusió d'estels de neutrons –una cosa sobre la qual s'havia teoritzat 
anteriorment.  
 
«Durant dècades s'havia sospitat que les explosions de raigs gamma estaven produïdes 
per la fusió d'estels de neutrons», diu Julie McEnery, científica del projecte Fermi del 
Goddard Space Flight Center de la NASA. «Ara, amb les increïbles dades de LIGO i Virgo 
per a aquest esdeveniment, en tenim la resposta. Les ones gravitacionals ens diuen que els 
objectes que es varen fusionar tenien masses consistents amb estels de neutrons, i el 
centelleig de raigs gamma ens diu que és improbable que els objectes siguin forats negres, 
ja que no s'espera que la col·lisió de forats negres emeti llum». 
 
No obstant això, mentre que aquest misteri sembla resolt, n'han sorgit altres de nous. La 
ràfega curta de raigs gamma observada va ser una de les més properes a la Terra vistes 
fins ara, però va ser sorprenentment feble per la seva distància. Els científics comencen a 
proposar models que ho expliquin, diu McEnery, i afegeix que és probable que sorgeixin 
noves idees els propers anys.   
 
Una taca al cel 
 
Encara que l'ona gravitacional va ser captada en primer lloc pels detectors de LIGO als 
Estats Units, Virgo, a Itàlia, va tenir un paper clau en la història. A causa de la seva 
orientació pel que fa a la font en el moment de la detecció, Virgo va recuperar un petit 
senyal que, combinat  amb la grandària del senyal i els temps de detecció en els detectors 
LIGO, va permetre als científics triangular amb precisió la posició al cel. Després de fer una 
recerca minuciosa per assegurar-se que els senyals no eren un artefacte de la 
instrumentació, els científics varen concloure que una ona gravitacional provenia d'una 
regió relativament petita al cel de l'hemisferi sud. 
 
«Aquest esdeveniment té la localització al cel més precisa de totes les ones gravitacionals 
detectades fins ara», diu Jo van den Brand,  del Nikhef (Dutch National Institute for 
Subatomic Physics) i de la VU Universitat d'Amsterdam, que és el portaveu de la 
Col·laboració Virgo. «Aquest registre tan precís va permetre als astrònoms fer 
observacions de seguiment que varen portar a una gran abundància de resultats 
impressionants». 
 
«Aquest resultat és un bon exemple de l'efectivitat del treball en equip, la importància de 
la coordinació i el valor de la col·laboració científica», afegeix Federico Ferrini, director 



d'EGO. «Estam encantats d'haver format part d'aquest desafiament científic tan 
extraordinari: sense Virgo, hauria estat molt difícil localitzar la font de les ones 
gravitacionals». 
 
Fermi va ser capaç de donar una localització posteriorment confirmada i millorada, en 
gran mesura gràcies a les coordenades proporcionades per la detecció combinada dels 
observatoris LIGO-Virgo. Amb aquestes coordenades, diferents observatoris de tot el món 
varen ser capaços, hores després, de començar a cercar la regió del cel on es pensava que 
s'havia originat el senyal. Així doncs, els diferents telescopis òptics trobaren un nou punt 
de llum semblat al d'un nou estel. Seguidament, al voltant de 70 observatoris terrestres i a 
l'espai varen observar l'esdeveniment en les seves longituds d'ona correspoents. 
 
«Aquesta detecció obre la finestra d'una esperada astronomia ‘multimissatgera’», diu 
David H. Reitze, de Caltech, director executiu del Laboratori LIGO. «És la primera vegada 
que hem observat un esdeveniment astrofísic catastròfic en forma d'ones gravitacionals i 
ones electromagnètiques -els nostres missatgers còsmics. L'astronomia amb ones 
gravitacionals ofereix noves oportunitats per entendre les propietats dels estels de 
neutrons de maneres que no són possibles únicament amb l'astronomia 
electromagnètica». 
 
Una bolla de foc i una resplendor 
 
Cada observatori electromagnètic publicarà les seves pròpies observacions detallades 
d'aquest esdeveniment astrofísic. Mentrestant, la perspectiva general de tots els 
observatoris involucrats sembla confirmar que el senyal de l'ona gravitacional realment 
era produït per un parell d’estels de neutrons en òrbita.  
 
Aproximadament 130 milions d'anys enrere, els dos estels de neutrons es trobaven en les 
seves darreres òrbites espirals, separades només per uns 300 quilòmetres, o 200 milles, i 
s'incrementava la seva velocitat orbital mentre disminuïa la distància entre ells. A mesura 
que els estels giraven cada vegada més ràpid i més a prop, es varen deformar i varen 
distorsionar l'espaitemps circumdant, emetent energia en forma de potents ones 
gravitacionals, abans de xocar entre si.  
 
En el moment de la col·lisió, la major part dels dos estels de neutrons es va fusionar en un 
objecte ultradens, alhora que s'emetia una «bola de foc» de raigs gamma. Els mesuraments 
inicials de raigs gamma, combinats amb la detecció de les ones gravitacionals, han 
proporcionat també una confirmació de la teoria general de la relativitat general 
d'Einstein, que prediu que les ones gravitatòries han de viatjar a la velocitat de la llum. 
 
Els investigadors teòrics han predit que el que segueix a la bola de foc inicial és una 
«kilonova» -un fenomen pel qual el material que queda de la col·lisió d'estels de neutrons, 
que brilla amb llum, és expulsat de la regió circumdant molt lluny a l'espai. Les noves 
observacions basades en l’espectre electromagnètic mostren que els elements pesants, 
com el plom i l'or, es creen en aquestes col·lisions i posteriorment es distribueixen per tot 
l'Univers. 
 
En les properes setmanes i els propers mesos, els telescopis de tot el món seguiran 
observant la resplendor de la fusió d'estels de neutrons i reuniran més evidències sobre 
les diverses etapes de la fusió, la seva interacció amb l' entorn i els processos que 
produeixen els elements més pesants de l'Univers. 
 
«Quan estàvem dissenyant LIGO a la fi dels anys vuitanta, sabíem que en última instància 
necessitaríem una xarxa internacional d'observatoris d'ones gravitacionals, incloent 



Europa, per ajudar a localitzar les fonts d'ones gravitacionals, de tal manera que els 
telescopis de llum poguessin seguir i estudiar la resplendor d'esdeveniments com aquesta 
fusió d'estels de neutrons», diu Fred Raab, de Caltech, director associat de LIGO per a les 
operacions de l'observatori. «Avui podem dir que la nostra xarxa d'ones gravitacionals 
està treballant de manera conjunta i brillantment amb els observatoris de l’espectre 
electromagnètic per inaugurar una nova era en astronomia, que millorarà amb l'addició 
prevista d'observatoris al Japó i l'Índia». 
 
LIGO és finançat per la  NSF i operat per  Caltech  i  el MIT, que va concebre LIGO i va 
liderar els projectes LIGO Inicial  i LIGO Avançat. El finançament econòmic per al projecte 
LIGO Avançat va ser liderat per la NSF, juntament amb Alemanya (Max Planck Society), 
Regne Unit (Science and Technology Facilities Council) i Austràlia (Australian Research 
Council), que varen assumir compromisos i contribucions significatius al projecte. 
 
Més de 1.200 científics i al voltant de 100 institucions de tot el món participen en l'esforç a 
través de la Col·laboració Científica LIGO, que inclou la Col·laboració GEO i la Col·laboració 
australiana OzGrav. Els socis addicionals s'enumeren a <http://ligo.org/partners.php>.  
 
La Col·laboració Virgo està formada per més de 280 físics i enginyers pertanyents a 20 
grups de recerca europeus diferents: sis del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) a França; vuit de l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a Itàlia; dos a 
Holanda amb Nikhef; la MTA Wigner RCP a Hongria; el grup POLGRAW a Polònia; Espanya 
amb la Universitat de València; i l'Observatori Gravitacional Europeu, EGO, el laboratori 
que allotja el detector Virgo prop de Pisa, a Itàlia, finançat per CNRS, INFN i Nikhef. 
 
Escrit per Jennifer Chu, MIT News Office 
 
Enllaços relacionats 
 
Article: «GW170817: Observation of gravitational waves from a binary neutron star 
merger». 

** L'article estarà disponible per llegir en línia a les 10 AM EDT el 16 d'octubre de 2017.  
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