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DESCRIPCIÓN DO INVENTO

 O  Fine  Guidance  Sensor  (FGS),traducido  ao  español,  sensor  de  guía  fina  é  un
instrumento que está dentro dun telescopio espacial que proporciona información de       
puntería de alta precisión para axudar a que o telescopio se oriente ao redor dun corpo
celeste. Tamén serve para analizar exoplanetas e a súa composición, ou coñecer como se
formaron as primeiras galaxias e estrelas tras o Big Bang. 
Para a astrometría, os FGS tamén se poden utilizar
como instrumentos científicos.

Para o telescopio Espacial James Webb, proporciona
información para o sistema de control de actitude do
observatorio (ACS). Cando estea funcionando, o
FGS tamén proporcionará señais de error de
puntería durante as actividades para lograr a
aliñación.
Debido á precisión do FGS, asegúrase que se pode 
encontrar unha estrela guía adecuada cun 95% de
probabilidade en calquera punto do ceo.

Daniela B C 2 ESO curso 21-22 2



Inventos galegos: Fine Guidance Sensor do telescopio James Webb

QUEN FOI O INVENTOR/A

A inventora do FGS foi Begoña Vila (María Begoña Vila Costas). Naceu en Vigo no 1963.
É unha astrofísica especializada no estudo de galaxias espirales. Na actualidade traballa
como enxeñeira de sistemas no centro de voo espacial Goddard. 
En 2016 foi premiada pola NASA coa medalla "Exceptional Public Achievement Medal",
que concede ás persoas axeas á organización pero que contribúen, de forma relevante, á
misión  da  axencia  espacial  estadounidense.  Deseñou  e  desenvolveu  o  Fine  Guidance
Sensor, un instrumento engadido ao telescopio espacial James Webb.
É a encargada de que o telescopio teña a máxima precisión na toma de imaxes tras o
lanzamento.  
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OPINIÓN PERSOAL: EU QUE INVENTARÍA

A min este invento paréceme moi importante nun telescopio, xa que sen el non se podrían
analizar os corpos celestes. Tamén asómbrame que o fixera unha muller galega e que estea
traballando na NASA.

Eu inventaría un bolígrafo que puidese detectar todas as faltas de ortografía en todos os
idiomas:
               -Sería un bolígrafo normal e corrente pero cun aparello na parte superior con toda
                 a información para que cando se detecte unha falta de ortografía, o bolígrafo 
                 che avise con calquera son, e ti cambies esa palabra.
 
               -Este bolígrafo axudaría a todos os estudantes que lles costa moito ter boa       
                ortografía, e tamén axudaría a que os profesores non puideran baixar nota nos 
                exames por calquera falta.
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