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Guia docent
240643 - 240643 - Enginyeria d'Acceleradors de Partícules

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física.

Titulació: Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5
Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Youri Koubychine (coordinador de l'assignatura)

Altres: Francisco Calviño

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics de la fisica general, electromagnetisme, anàlisi matemàtica, equacions diferencials

REQUISITS

Haver cursat i aprovat els cursos de la física general, d'electromagnetisme i d'anàlisi matemàtic

METODOLOGIES DOCENTS

Classes expositives de teoria, resolució de problemes, pràctiques de simulacions numèriques de moviment de feix i de disseny
d'alguns subsistemes d'acceleradors

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir els alumnes a la física d'acceleradors de partícules, els seus sistemes i les tecnologies utilitzades, mètodes de disseny
d'acceleradors i les seves aplicacions principals.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 30,0 26.67

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup petit 15,0 13.33

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Tipologia general d'acceleradors
Dinàmica relativista
Moviment de partícules en camps elèctrics i magnètics
Mecanismes d'acceleració (electrostàtic, RF, inducció)
Camp magnètic en imants (multipols)
Acceleradors lineals i circulars

Objectius específics:
Fer introducció en la tipologia d'acceleradors
Fer un repàs de temes de la mecànica relativista i d'electromagnetisme

Activitats vinculades:
Classes de teoria
Classes de problemes
Resolució de problemes en casa (treball en grups)

Dedicació: 18h 20m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 10h 50m

Física d'acceleradors

Descripció:
Equació de moviment del feix (equació d'Hill)
Estabilitat del feix, oscil·lacions betatròniques, emitància
Xarxa magnètica d'un sincrotró
Parametres del feix
Dinàmica longitudinal

Objectius específics:
Introduir a les equacions de la dinàmica del feix
Aprendre els criteris d'estabilitat del feix
Aprendre calcular paràmetres bàsiques de l'accelerador
Aprendre l'us d'un codi de simulació del feix

Activitats vinculades:
Classes de teoria
Classes de problemes
Resolució de problemes en casa (treball en grups)
Càlculs de simulació del feix amb un codi

Dedicació: 41h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 25h
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Sistemes principals d'un accelerador

Descripció:
Font de partícules (E-gun)
Estructures d'acceleració
Sistemes magnètics
Sistema de radiofreqüència (RF)

Objectius específics:
Fer introducció als sistemes principals d'un accelerador: estructura d'acceleració, imants, font de partícules, sistema de
radiofreqüència, etc.
Fer introducció a les tecnologies utilitzades en aquests sistemes

Dedicació: 36h 40m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Activitats dirigides: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 24h 40m

Aplicacions d'acceleradors de partícules

Descripció:
Aplicacions per a la recerca en la física de partícules i física nuclear
Generació de la llum de sincrotró i les seves aplicacions
Aplicacions mèdiques (radioteràpia i PET)
Aplicacions industrials (radiografia i irradiació de materials)

Objectius específics:
Fer introducció a les aplicacions principals d'acceleradors de partícules en l'àmbit de la recerca (física nuclear),
industrial i mèdic.

Activitats vinculades:
Classes de teoria

Dedicació: 15h 50m
Grup gran/Teoria: 9h
Aprenentatge autònom: 6h 50m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final es defineix a base de les notes de les activitats següents (s'indica el pes sobre la nota final):
Resolució d'exercicis fora de classe 35%
Pràctiques 35%
Examen final (de mínims) 20%
Activitat a classe 10%
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RECURSOS

Material audiovisual:
- Física d'acceleradors i els seus sistemes. Presentacions a classe preparades pels professors

Material informàtic:
- Descripció de pràctiques i de projectes. Descripció de les pràctiques de simulació de disseny de sistemes i dels projectes a dur a
terme pels alumnes
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