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RESUM 

El sincrotró ALBA requereix d’un sistema format per dos imants dipolars polsants, coneguts 

com a pingers, per dur a terme mesures de la dinàmica no lineal dels electrons. Aquests 

electroimants han de produir camps magnètics, en els dos sentits transversals respecte la 

trajectòria de circulació del feix, el més homogeni possibles i amb un període de pujada i 

baixada inferior al temps que triguen els electrons en fer dues voltes, per tal que interaccionin 

només una vegada amb els electrons. Per altra banda, el sistema pinger ha de ser capaç de 

generar un rang de valors de camp des del valor més baix possible, que compleixi amb les 

especificacions de període de pols, fins aquell que correspon a la desviació màxima possible 

sense pèrdua de feix. 

Així, el treball es centra en el desenvolupament del pinger horitzontal. L’estudi inclou un 

resum dels imants polsants utilitzats en acceleradors i el propòsit de les mesures del feix, un 

anàlisi sobre l’estructura geomètrica que ha de tenir el pinger i la seva font d’alimentació 

elèctrica i la definició dels paràmetres geomètrics i elèctrics necessaris per a desviar el feix 

segons les especificacions. També es realitza la simulació numèrica del camp magnètic 

produït, tant en mode estàtic com en mode polsant, i la caracterització elèctrica del sistema 

utilitzat per a mesurar el camp produït pel pinger, que consisteix en la exposició d’una bobina 

en la regió de mesura. 

Finalment s’analitzen els resultats de les mesures realitzades, tant magnètiques com 

elèctriques, que serveixen per validar el disseny desenvolupat prèviament. Pel que fa a les 

mesures de la font d’alimentació es busca principalment l’evolució de diferents paràmetres en 

funció del voltatge de càrrega dels condensadors del circuit, mentre que les magnètiques estan 

adreçades a verificar la qualitat del camp, a nivell local i integrat. S’ha comprovat que les 

variacions relatives del camp magnètic a l’interior de l’imant són del 5‰ i que la duració del 

pols és vàlida per a fer mesures en un rang de camps compresos entre 4,52 mT i 67 mT. 

Actualment el sistema pinger desenvolupat durant el treball està instal·lat i és operatiu a 

l’anell d’emmagatzematge d’ALBA. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació 

Com a part del desenvolupament del sincrotró ALBA es requereix un sistema format per dos 

imants polsants dipolars, anomenats pingers, i la seva font d’alimentació elèctrica per tal de 

fer mesures de la dinàmica no lineal dels electrons a l’anell d’emmatzematge del sincrotró. 

Aquestes mesures serviran per caracteritzar com afecten els camps magnètics sextupolars, de 

distribució magnètica no lineal, a la dinàmica del feix d’electrons i així millorar el model 

existent de la màquina i el seu funcionament, per exemple, en la injecció o en el període de 

vida dels electrons a l’anell.  

1.2. Abast 

El treball es centra en l’electroimant pinger horitzontal, és a dir, el que produeix un camp 

magnètic vertical i desvia el feix d’electrons horitzontalment, ja que el procediment amb el 

vertical és anàleg. L’estudi inclou el disseny magnètic i la definició de la geometria que ha de 

tenir l’imant, així com la seva simulació numèrica. També es calcula i simula la font 

d’alimentació necessària per a produir el pols magnètic. Finalment, es duen a terme les 

mesures magnètiques de l’imant, a partir d’una bobina de mesura dissenyada per tal propòsit,  

així com la caracterització elèctrica de la font d’alimentació. 

1.3. Objectius 

Els objectius del projecte són: 

• El disseny magnètic del pinger i la simulació numèrica amb el codi OPERA 2D [1]. 

• El càlcul dels paràmetres de la font d’alimentació per formar el pols elèctric que exciti 

el pols magnètic. 

• La caracterització elèctrica del circuit de mesura del camp magnètic. 

• El disseny i la construcció de la bobina de mesura local del camp magnètic. 

• La caracterització dels diferents paràmetres elèctrics del conjunt pinger. 

• La realització de les mesures de les característiques magnètiques del pinger. 

• La definició dels costos econòmics i de l’impacte ambiental. 
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2. EL SINCROTRÓ ALBA 

2.1. El sincrotró 

Un sincrotró és un tipus d’accelerador de partícules circular que combina camps elèctrics, 

encarregats d’accelerar les partícules, i magnètics, que les obliguen a seguir una trajectòria 

tancada i que actua com una font de radiació de sincrotró.   

La radiació o llum de sincrotró és una radiació electromagnètica que generen les partícules 

carregades quan segueixen una trajectòria curvilínia i que té gran interès per a vàries 

aplicacions de recerca, principalment en varis camps relacionats amb la ciència dels materials. 

Les propietats més destacables d’aquesta radiació [2,p.217] són: un alt flux i brillantor, un 

ampli rang de longituds d’ona, una polarització ajustable i ben definida i una llarga estabilitat 

en el temps. Actualment el sincrotró ALBA disposa de 7 línies experimentals i té potencial 

per arribar fins a un total 31. 

 

Figura 2.1. Esquema de les etapes d’acceleració al sincrotró ALBA: Canó d’electrons, linac, booster i anell 
d’emmagatzematge. 

La energia nominal del sincrotró ALBA és de 3 GeV i la instal·lació està formada per 

diferents etapes d’acceleració (Fig. 2.1): un Canó d’Electrons, un Sistema d’Injecció, que  

inclou el Linac i el Booster, i un Anell d’Emmagatzematge o Storage Ring [3]. 
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• Canó d’Electrons: És la font d’electrons i consisteix en un càtode termoiònic que 

produeix electrons a 90 keV. Per tal propòsit s’aplica un voltatge de 90 kV i el 

material s’escalfa fins a una temperatura de 1100 ºC. 

• Linac: És l’accelerador lineal que es troba entre la font d’electrons i el booster. Està 

format per cavitats de radiofreqüència, responsables del guany energètic de les 

partícules, i imants focalitzadors que mantenen el feix agrupat. Aquí s’aconsegueix 

portar els electrons fins a energies de 100 MeV. 

• Anell Propulsor (Booster): Consisteix en un anell de 249,6 m per on els electrons 

passen múltiples vegades, augmentant progressivament la seva energia per l’efecte de 

les cavitats de radiofreqüència, fins arribar als 3 GeV. Disposa de quatre arcs, on es 

troba la xarxa magnètica responsable de guiar i mantenir collimat el feix, i quatre 

seccions rectes, dos de les quals són utilitzades pels processos d’injecció i extracció i 

per el sistema de radiofreqüència respectivament. 

• Anell d’Emmagatzematge (Storage Ring): Finalment, quan els electrons tenen 3 GeV, 

circulen donant voltes durant un llarg període de temps per l’anell d’emmagatzematge 

mantenint l’energia constant i proveint de llum de sincrotró a les diferents línies 

experimentals. L’Storage Ring és un anell de 268,8 m que disposa de 24 seccions 

rectes, dissenyades principalment per situar els dispositius d’inserció, responsables de 

l’extracció de la llum a les línies. En aquest cas, les cavitats de radiofreqüència tenen 

la missió de mantenir l’energia dels electrons constant a 3 GeV, compensant les 

pèrdues degudes a la llum de sincrotró. En els arcs de l’anell es situen les xarxes 

magnètiques que guien el feix i el mantenen collimat, per tal d’obtenir una bona 

brillantor en la radiació produïda. 

 

2.2. Components i sistemes principals de l’Anell d’Emmagatzematge 

A continuació es destaquen alguns dels components més importants de l’anell 

d’emmagatzematge per tal de caracteritzar més endavant la funció que té el pinger des d’una 

perspectiva de física d’acceleradors. 
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2.2.1. Cavitats de radiofreqüència 

Són unes cavitats buides de geometria molt especial on s’excita una ona electromagnètica 

[4,p.356-362], amb el component elèctric longitudinal, responsable de l’acceleració dels 

electrons. Aquesta ona ressona a molt alta freqüència, típicament entre 500 MHz i 10 GHz, de 

manera que els electrons han d’estar agrupats en paquets, anomenat bunches, separats entre 

ells una distància corresponent a un múltiple de la longitud d’ona de radiofreqüència. 

 

2.2.2. Imants Dipolars 

Per tal d’aconseguir que les partícules segueixin una trajectòria curvilínia es requereixen 

imants dipolars que estableixin camps magnètics el més homogenis possible en sentit 

perpendicular al pla orbital. 

En coordenades cartesianes el camp magnètic dipolar és (Fig. 2.2) [5,p.54]: 

�� = 0	;	�� = � (2.1) 

 

 
Figura 2.2. Representació d’un camp magnètic dipolar. 

 La curvatura de trajectòria R que un camp dipolar i constant  produeix als electrons depèn del 

seu moment lineal p [6,p.39]: 

1

	
=



�
� (2.2) 
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2.2.3. Imants Quadrupolars 

Les partícules del feix no segueixen la trajectòria

certes desviacions atribuïbles, per exemple, a la dispersió de les partícules en la injecció o a 

defectes o no linealitats dels camps magnètics. Per tal de mantenir 

aconseguir certes propietats en deter

quadrupolars, de distribució magnètica lineal (Fig

una força sobre les partícules proporcional a la distància que es troben respecte la trajectòria 

nominal i nul·la quan les partícules circulen per la trajectòria correcte

l’analogia òptica, es fan servir com imants focalitzadors

. 
Figura 2.3

L’expressió d’aquest camp és [6, p.65

Aquesta força restauradora és la responsable de que les part

els dos plans transversals al voltant de la trajectòria de disseny, f

oscil· lacions Betatró. 

. 
Figura 2.4. Representació del moviment d’una partícula a través

Càlcul i caracterització magnètica d’un imant 

uadrupolars  

Les partícules del feix no segueixen la trajectòria de disseny de forma perfecte, sinó que tenen 

certes desviacions atribuïbles, per exemple, a la dispersió de les partícules en la injecció o a 

defectes o no linealitats dels camps magnètics. Per tal de mantenir el feix collimat

aconseguir certes propietats en determinats punts de  la trajectòria s’utilitzen imants 

, de distribució magnètica lineal (Fig. 2.3). Aquests tenen la propietat d’

una força sobre les partícules proporcional a la distància que es troben respecte la trajectòria 

·la quan les partícules circulen per la trajectòria correcte. Així, utilitzant 

servir com imants focalitzadors. 

 
3. Representació camp magnètic quadrupolar. 

, p.65-74]:  

�� = �	, �� = �� 

Aquesta força restauradora és la responsable de que les partícules es mantinguin oscil· lant

els dos plans transversals al voltant de la trajectòria de disseny, fenomen conegu

moviment d’una partícula a través d’imants focalitzadors i de

Càlcul i caracterització magnètica d’un imant pinger 

de forma perfecte, sinó que tenen 

certes desviacions atribuïbles, per exemple, a la dispersió de les partícules en la injecció o a 

el feix collimat i 

minats punts de  la trajectòria s’utilitzen imants 

. Aquests tenen la propietat d’exercir 

una força sobre les partícules proporcional a la distància que es troben respecte la trajectòria 

, utilitzant 

(2.3) 

ícules es mantinguin oscil· lant en 

enomen conegut com a 

 
d’imants focalitzadors i desfocalitzadors. 
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Una característica important d’aquests imants és que només focalitzen en una de les dues 

direccions transversals i desfocalitza en l’altra, de manera que s’han de combinar per tal 

d’aconseguir una xarxa magnètica que focalitzi globalment en les dues direccions (Fig. 2.4). 

 

2.2.4. Imants Sextupolars 

Per altra banda, en un accelerador sempre hi ha certa dispersió energètica que provoca que els 

camps magnètics afectin de manera diversa a les partícules (Eq. 2.2), fent que aquestes es 

desviïn de forma diferent a la prevista.  

 
Figura 2.5. Representació de l’efecte corrector d’un imant sextupolar situat darrere d’un dipolar. Es pot veure com 

les partícules surten amb una curvatura major o menor en funció del seu nivell energètic i com el sextupol corregeix la 
trajectòria perquè totes les partícules tinguin el mateix punt focal en el quadrupol. 

Per tal de corregir aquest efecte s’utilitzen camps sextupolars, de distribució magnètica no 

lineal (Fig.2.6), que serveixen per corregir la trajectòria de les partícules amb desviacions 

energètiques, com es pot observar a la Figura 2.5. 

Els camps magnètics sextupolars, en coordenades cartesianes [6, p. 74-77]: 

�� = ��	, �� = −12�(�� − �) (2.4) 

 
Figura 2.6. Representació d’un camp magnètic sextupolar. 
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2.2.5. Sistema de Diagnòstic 

Els equips de diagnòstic capturen i analitzen els senyals produïts per la interacció del feix 

d’electrons amb el seu entorn. Un dels sistemes més utilitzats són els Beam Position Monitors 

(BPMs), que es situen en diferents posicions de les seccions rectes de  l’anell i mesuren la 

posició transversal promig del feix, donant un senyal a partir del seu corrent elèctric. Amb el 

processament d’aquest senyal, s’obtenen dades posicionals que s’utilitzen per controlar el 

funcionament de la màquina o la orbita del feix. Així doncs, la obtenció de paràmetres com 

l’energia, el to betatrònic, el període de vida del feix etc., són utilitzat pels físics de màquina 

per millorar l’actuació de l’accelerador d’ALBA.   

 

2.2.6. Sistema de Buit 

És important notar que en totes les etapes d’acceleració la existència del buit és necessària per 

tal de reduir al màxim les interaccions entre les partícules accelerades i els àtoms o molècules 

del buit residual, ja que es pot produir dispersió del feix, pèrdua d’energia de les partícules 

etc. Així doncs, els electrons circulen per l’interior d’una cambra de buit connectada a un 

sistema de bombeig, amb la qual cosa a l’anell d’emmagatzematge la pressió es situa al 

voltant dels 3,8·10-10 mbar durant el període d’operació. 
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3. IMANTS POLSANTS EN ACCELERADORS DE PARTÍCULES 

Els imants polsants que s’utilitzen en acceleradors de partícules són de dos tipus en quant a la 

seva aplicació: 

• Per a processos d’injecció i extracció de partícules.  

• Per fer estudis de la dinàmica de l’accelerador. 

En aquest apartat es comenten les particularitats d’aquests processos, així com  les propietats i 

especificacions que han de tenir els imants polsants requerits. 

 

3.1. Imants polsants per a processos d’injecció i extracció 

En un accelerador de partícules es requereixen sistemes electromagnètics per tal d’efectuar la 

transferència del feix de partícules entre els diferents trams de la instal·lació. El disseny d’un 

mecanisme d’extracció i injecció persegueix complir amb dues premisses molt clares: a) 

Situar les partícules a la seva nova trajectòria amb precisió i en el moment exacte i b) 

minimitzar les pèrdues de feix. Per aquest propòsit, sovint s’utilitzen combinacions d’imants 

polsants dipolars, coneguts com kicker i septum, que serveixen de referència a l’hora de 

dissenyar el imant pinger. 

Els imants kicker [7] produeixen polsos magnètics, normalment rectangulars i 

excepcionalment semi-sinusoïdals, que es caracteritzen per ser molt ràpids, és a dir, amb 

temps de pujada i baixada curts i amb una intensitat magnètica relativament baixa. Per a 

compensar la manca d’intensitat del camp, es combinen amb imants septum que produeixen 

camps més potents amb períodes de pulsació més llargs. 

A la Figura 3.1 es pot veure l’esquema d’un exemple d’injecció en un pla, sent l’extracció un 

procés quasi idèntic. El feix que està sent injectat passa per la regió de camp del septum, 

mentre que el feix que ja està circulant passa per la zona lliure de camp. Un cop el septum ha 

desviat el feix incident, aquest passa per un imant quadrupolar que desenfoca en el pla on 

s’està duent a terme la injecció, per tal de reduir l’angle d’incidència de les partícules respecte 

la seva nova trajectòria de circulació. Així, el kicker s’encarrega d’aportar la força necessària 

per acabar de situar en òrbita el feix. Es pot notar que la presència d’un quadrupol desenfocant 
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disminueix la força que ha de produir el kicker, podent disminuir la intensitat del camp que ha 

de produir i facilitant una generació del pols ja de per si molt exigent.  

 

Figura 3.1. Esquema d’un exemple d’injecció en un pla. 

El kicker està situat en la trajectòria circulant, de manera que totes les partícules que estan en 

aquesta etapa d’acceleració passen pel seu espai d’influència. Es per això, tal i com s’il· lustra 

a la imatge addicional de la Figura 3.1, que la pujada i baixada dels fronts magnètics ha de ser 

més curta que l’interval de temps entre els paquets o bunches de partícules. 

 

3.2. Imants polsants per a estudis de màquina 

L’objecte d’estudi és un imant pinger, és a dir, un imant polsant utilitzat per a fer estudis de la 

dinàmica del feix. Un cop presentats els principals dispositius magnètics utilitzats a l’anell 

d’emmagatzematge es poden introduir els fonaments bàsics de la dinàmica transversal del feix 

i la funcionalitat que tindran els pingers en l’anell d’emmagatzematge. 

Primer de tot, l’estat d’una partícula durant el moviment transversal al llarg d’un accelerador 

circular, tal i com es pot veure a la Figura 3.2, es caracteritza per: 

• Posició o desplaçament respecte de la òrbita nominal x(s). 

• Angle del vector velocitat respecte la trajectòria central x’(s). 
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Figura 3.2. Representació de les coordenades que caracteritzen l’estat d’una partícula. 

La equació que descriu el moviment transversal d’una partícula al llarg de la coordenada 

longitudinal s de l’accelerador, en l’aproximació lineal, és l’equació de Hill [6, p. 249-255]: 

������ + �(�)� = 0 (3.1) 

El paràmetre K(s) representa la força recuperadora en cada posició de l’anell, si és constant es 

tracta d’un moviment harmònic simple i correspon a la situació d’un electró en un quadrupol 

o un dipol. Degut a que el feix descriu un moviment orbital, es compleix que K(s)=K(s+T), 

condició que caracteritza l’equació i la seva solució. 

En un accelerador real aquest paràmetre varia de manera molt forta al llarg de s, de manera 

que s’ha de resoldre la equació en funció d’aquesta variable. La forma general de la solució 

analítica és:  

� = �Ɛ · �(�)cos	( (�) +  !) (3.2) 

Les consideracions més destacables de la solució són: 

• Ɛ i ϕ0 són constants que depenen de les condicions inicials. 

• β(s) és la funció betatró i ϕ(s) és l’avanç de fase i depenen del factor K(s) . 

La solució de Hill descriu el moviment possible de les partícules en cada posició s de manera 

que els desplaçaments transversals en un determinat punt estan limitats per una envolvent 

(Fig. 3.3). Si per algun motiu, per exemple una pertorbació, una partícula supera la desviació 

màxima, aquesta queda fora de circulació i es perd part del feix. Per augmentar el període de 

vida dels electrons, el disseny de l’anell d’emmagatzematge contempla que les oscil· lacions 
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reals de les partícules siguin bastant menors que les oscil· lacions màximes permeses 

físicament. Així, no es detecten els efectes de les no linealitats [8] dels imants sextupolars 

amb els mètodes convencionals de diagnòstic, en tant que els seus efectes en zones properes a 

la òrbita central són aproximadament lineals. 

 

Figura 3.3. Representació de la trajectòria d’una partícula durant vàries revolucions. 

Per tal de fer mesures de la dinàmica no lineal i millorar el model de màquina existent, es 

requereix donar un impuls al feix d’electrons en un determinat punt de l’anell, desviant-los de 

la seva trajectòria nominal de forma el més homogènia possible, per tal que es mogui tot el 

feix com si es tractés una càrrega puntual. En conseqüència, els electrons oscil· len en zones 

més llunyanes de l’habitual on es manifesten les no linealitats dels imants sextupolars de 

forma més pronunciada.  

En un rang clarament no lineal, la solució de Hill no és vàlida i el moviment transversal de les 

partícules canvia respecte la equació (Eq. 3.2). Un dels aspectes que varia és que la freqüència 

de les oscil· lacions respecte la òrbita central deixa de ser única [9], produint-se una 

superposició de moviments amb diferents freqüències i amplituds. A partir d’aquí, utilitzant 

l’espectre harmònic de les oscil· lacions per a vàries deflexions del feix, existeixen tècniques 

per interpretar i millorar la òptica de  l’anell d’emmagatzematge. 

A partir de la incorporació d’aquesta informació al model existent de la màquina, es poden 

millorar les actuacions de control o correccions d’òrbita en situacions on les oscil· lacions en 

règim de funcionament normal esdevenen més fortes, per exemple, en la injecció o quan hi ha 

algun defecte d’algun dispositiu, aconseguint augmentar el temps de vida dels electrons en 

l’anell. 

El pinger serà el responsable de produir les pertorbacions puntuals, de manera que les 

característiques del pols magnètic generat han de ser: 
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• Màxima homogeneïtat magnètica a l’interior, per tal de produir el mateix efecte sobre 

tots els electrons. Per tal de quantificar-la s’utilitza la qualitat magnètica, definida com 

la variació relativa del camp magnètic respecte el camp magnètic promig en una 

determinada direcció. 

"#$%&'$'	($)*è'&,$ = -��  (3.3) 

• Durada del temps de pols menor al temps que triga un electró a fer dues voltes a 

l’anell, per tal que l’electró vegi el camp magnètic com una pertorbació puntual en una 

única revolució. 

 

3.2.1. Especificacions de disseny del pinger 

Degut a les condicions de l’anell d’emmagatzematge d’ALBA, la desviació límit de les 

partícules en el pla horitzontal és de 2 mrad. Així, el pinger horitzontal ha de ser capaç 

d’arribar a aquesta desviació, assolint també desviacions menors, amb una qualitat magnètica 

de l’ordre del 5‰. S’ha de tenir en compte que l’entreferro ha de contenir el tub de buit de 

secció el·líptica per on circula el feix, que té unes dimensions màximes de 94 mm x 38 mm, 

que l’energia nominal dels electrons a l’anell d’emmagatzematge d’ALBA és 3 GeV i que el 

material seleccionat per al nucli té una saturació magnètica de 320 mT (Annex A). 

Per alta banda, com que el temps de pols és proporcional a la inductància del imant, convé 

disminuir-la el màxim possible i, per tant, la bobina ha de constar d’una única volta. Els 

paràmetres fixats en el disseny del pinger horitzontal es resumeixen a la Taula 3.1. 

Kick E h b B saturació 

2 mrad 3 GeV 38 mm 94 mm 320 mT 

Taula 3.1. Paràmetres inicials del disseny. 
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4. DISSENY CONCEPTUAL DEL SISTEMA PINGER 

A continuació es discuteixen les dues vessants principals d’un imant polsant: per una banda la 

seva estructura geomètrica i per altra, la font d’alimentació i estructura elèctrica associada. 

Com es podrà comprovar, la geometria de l’imant afecta a la geometria del camp magnètic, és 

a dir, a la distribució espaial del camp, mentre que la vessant elèctrica està relacionada amb el 

perfil del camp a llarg del temps, en tant que determina la forma del pols elèctric d’excitació. 

Així, a partir de la comparació de diferents alternatives es decidirà el disseny que ha de tenir 

el pinger. 

 

4.1. Geometria magnètica 

Els requeriments magnètics d’un imant polsant són molt clars: el dispositiu ha de ser capaç de 

generar una regió de camp magnètic uniforme que es pugui establir i reduir de forma ràpida. 

Com que la energia magnètica emmagatzemada juga un paper important alhora d’aconseguir 

obtenir un camp estable en un temps de l’ordre de microsegons, és important reduir al màxim 

l’amplada del pol i de l’entreferro per disminuir la inductància, que és directament 

proporcional al temps d’establiment del camp magnètic. 

No obstant, l’amplada d’entreferro sovint depèn de la cambra de buit que conté els electrons, 

de manera que el marge de disseny de la geometria es centra en la longitud del imant, la 

configuració geomètrica [10] i el dimensionament del jou magnètic. A continuació es 

comparen dues geometries diferents, les quals s’han simulat amb el software Quickfield 

Student Version [11]: la primera correspon a un imant de tipus C (C-type magnet) i la segona 

a un de tipus finestra (Windows-type magnet). Amb l’objectiu de poder contrastar els resultats 

obtinguts, s’utilitzen per els dos models els mateixos paràmetres calculats més endavant per al 

pinger, de manera que entre ells només canvia l’estructura geomètrica del nucli magnètic. Els 

paràmetres utilitzats per a la simulació són: 

• Amplada de l’entreferro=38 mm. 

• Amplada del pol=92 mm. 

• Corrent elèctric que circula per les bobines=2028 A. 

• Amplada de les branques de nucli magnètic=25 mm. 

• Permeabilitat magnètica=4000. 
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4.1.1. Nucli tipus C 

Aquesta geometria consisteix en un nucli rectangular al qual li falta una branca i que disposa 

d’una bobina que es situa envoltant la cambra de buit, com es veu a la Figura 4.1. És un 

disseny clàssic que té com a principal avantatge la facilitat d’accés al seu interior, 

característica molt pràctica per tal de facilitar el muntatge, desmuntatge, tasques de 

manteniment etc.  

 

Figura 4.1. Esquema d’un imant dipolar tipus C. 

El principal fet a remarcar d’aquesta disposició es l’absència de simetria en els dos plans, 

condició matemàtica necessària per a la formació d’un dipol perfecte. Tot i això, el fet que el 

nucli tingui una permeabilitat magnètica molt elevada provoca que les línies de camp siguin 

ortogonals a la superfície entre l’aire i el jou magnètic i els errors del camp siguin molt petits 

respecte un dipol perfecte.  

 

Figura 4.2. Perfil magnètic a l’entreferro de l’imant tipus C. La coordenada x està definida a la figura 4.1. 
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A partir del perfil magnètic de la Figura 4.2, es pot veure que el camp no és massa homogeni i 

conté variacions de l’ordre de 1 mT. Això provocaria que els diferents electrons del feix 

tinguessin angles de deflexió diferents en funció de la posició i no es moguessin com si fossin 

una càrrega puntual, un dels objectius principals del pinger. 

 

4.1.2. Nucli tipus finestra 

 

Figura 4.3. Esquema d’un imant dipolar tipus finestra. 

Aquest disseny destaca per ser el més compacte, rígid i perquè la bobina es situa al contorn de 

la zona de pas dels electrons (Fig. 4.3). La principal avantatge d’aquesta disposició és que 

millora significativament la qualitat del camp degut a la seva doble simetria, en l’eix 

horitzontal i en l’eix vertical. Per altra banda, des d’un punt de vista logístic i de manteniment, 

la seva configuració presenta certes dificultats d’accés. 

 

Figura 4.4. Perfil magnètic a l’entreferro del imant tipus finestra. La coordenada x està definida a la figura 4.3. 
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Es pot observar a la Figura 4.4 com les variacions del camp vertical són molt menors que en 

el imant tipus C, sent de l’ordre de dècimes de mT. 

4.1.3. Comparació de les configuracions geomètriques 

A la Figura 4.5 es mostra un gràfic on es poden veure les variacions relatives dels camps 

magnètics verticals per a les dues configuracions geomètriques. La variable representada és la 

qualitat de camp magnètic, calculada en aquest cas com la relació entre el camp magnètic 

puntual i el camp magnètic promig en tota la secció. La comparació és interessant degut a que 

tots els paràmetres utilitzats en les dues simulacions són idèntics i aplicables al pinger, sent la 

configuració o arquitectura del jou magnètic l’únic aspecte diferencial. 

 

Figura 4.5. Gràfic comparatiu de la qualitat del camp magnètic per a la configuració amb forma de finestra, amb 
forma de C.  

Com es pot veure (Fig., les variacions de l’imant tipus C són de l’ordre del 2% en comparació 

a les del 0,4% del tipus finestra. Atenent la qualitat magnètica, s’ha seleccionat aquesta última 

configuració per a la construcció del pinger. 

 

4.2. Font d’alimentació per a imants polsants 

La font d’alimentació es el subsistema electrònic que s’encarrega de formar el pols elèctric, i 

per tant, el pols magnètic. A continuació s’exposen dues opcions típicament utilitzades en 

imants polsants per acceleradors. 
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4.2.1. Sistema Pulse Forming Line  

Degut a que els requeriments elèctrics per a un kicker són molt estrictes, el sistema més òptim 

per obtindre un pols de la magnitud requerida i de perfil rectangular utilitza el concepte 

d’imant de línies de transmissió o delay line [12]. Una línia de transmissió és un circuit que té 

distribuït en sèrie inductàncies i en paral·lel capacitàncies connectades a terra. Qualsevol pols 

induït connectat a una línea de transmissió viatjarà a través d’ella amb una velocitat i un rati 

voltatge i corrent de pols proporcional a la impedància de la línea, que a la vegada depèn de 

les impedàncies de les bobines i condensadors que la composen. 

 

Figura 4.6. Esquema d’un sistema kicker amb línies de transmissió. 

Com es pot veure a la Figura 4.6, en aquest circuit s’utilitzen dues línies de transmissió, una 

per a la font d’alimentació, identificada com L1 i C1  i una que està formada per la bobina del 

imant associada amb condensadors, que solen ser platets metàl·lics connectats al llarg de la 

seva estructura, conjunt representat per L2 i C2 . 

La primera fase de la seqüència per a aconseguir el pols consisteix en carregar la font 

d’alimentació a un voltatge determinat V. Quan l’interruptor principal es tanca, normalment 

un thryatron o tub de gas, els efectes electromagnètics provoquen que un pols d’amplitud V/2 

sigui llençat al llarg de la línia de transmissió cap al circuit format per la bobina de l’imant. 

Un cop el pols de corrent arriba a la terminació resistiva, el camp magnètic està establert al 

imant, ja que el corrent s’ha establert en les seves bobines. En el mateix instant que s’envia el 

pols positiu cap a l’imant, un pols negatiu d’amplada -V/2 es propaga des del final de 

descarrega de la font d’alimentació cap al costat invers. Quan aquest pols negatiu arriba a 

l’altre extrem de la línia, es torna a reflectir, sent així l’encarregat d’eliminar el pols positiu a 

l’imant.  
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Així, l’amplada del pols es pot controlar entre zero i dos cops el temps de retràs de la línia de 

transmissió, ajustant el temps que triga el pols negatiu a arribar al començament del cable 

coaxial, reflectir-se i contrarestar la intensitat ja establerta en la bobina del imant. Una altra 

consideració important és que tots els elements han d’estar acoblats, és a dir, han de tenir la 

mateixa impedància per tal d’evitar pèrdues de senyal per reflexions d’ona. 

En resum, les principals avantatges d’aquest disseny són: 

• Els temps de pujada i baixada són molt ràpids, típicament menors a 0,1 microsegons 

• La qualitat del pols és molt bona, ja que es pot aconseguir una forma rectangular 

homogènia 

• El fet d’acoblar les impedàncies permet a la font d’alimentació estar lluny del propi 

imant, ja que s’eviten les pèrdues per reflexions i es redueix l’efecte del soroll o de les 

possibles pertorbacions 

Les desavantatges: 

• Es requereix a la font d’alimentació el doble de volts que l’amplitud del pols anhelat 

• Es tracta d’un sistema complex i car 

• Presenta certes dificultat de construcció 

 

4.2.2. Sistema RLC 

Per reduir la complexitat i el cost del circuit s’utilitzen dissenys alternatius per generar el pols 

de corrent. L’alternativa escollida per al pinger, inspirada en el kicker utilitzat a l’anell 

d’emmagatzematge d’ALBA, consisteix en un circuit RLC [13, p. 31-38], on es carreguen un 

conjunt de condensadors mitjançant una font de corrent. Quan arriba la senyal de dispar a 

l’interruptor, els condensadors es descarreguen a la bobina del imant a través d’una 

resistència, aconseguint un pols elèctric de forma sinusoïdal amb esmorteïment, tal i com 

s’explica a continuació (Eq. 4.2). 
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Figura 4.7. Esquema d’un circuit RLC per alimentar un kicker. 

En un circuit RLC com el de la Figura 4.7, la equació que en regeix el comportament, prenent 

la carga del condensador q com a variable, és: 

. ��/�'� + 	 �/�' + /0 = 0 (4.1) 

La solució: 

/ = /! · 
1( 2�34) · cos	567 1.0 − 	�4.�9': (4.2) 

Suposant el cas ideal, on les resistències internes de la bobina, del condensador i de 

l’interruptor són negligibles, la intensitat que circula per la bobina, igual a la derivada 

temporal de la càrrega del condensador, pren una forma sinusoïdal pura. Combinat amb 

l’efecte de l’interruptor, que només deixa circular la intensitat en un sentit i que en el cas que 

pertoca és un tiristor SCR, s’obté la forma de pols semi-sinusoïdal. No obstant, com es veurà 

més endavant, la presència d’efectes no ideals, com la unió pn del tiristor o les resistències 

internes dels components, provoca una deformació de  la forma sinusoïdal del pols elèctric, 

degut a que el terme exponencial de la equació (Eq. 4.2) pren un valor diferent de ú. 

En les circumstàncies ideals l’amplada de pols semi-sinusoïdal es calcula: 

; = <√.0 (4.3) 
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L’amplitud de corrent del pols elèctric I és relaciona amb el voltatge de càrrega dels 

condensadors U: 

> = ?7.0 (4.4) 

Així, les principals avantatges d’aquest circuit són: 

• És un sistema més senzill i econòmic que l’anterior. 

• Es requereix una diferència de potencial menor als condensadors. 

Les desavantatges: 

• La qualitat del pols no és tant bona, en tant que té forma semi-sinusoïdal.  

• Els efectes resistius interns dels dispositius deformen el pols a través de 

l’esmorteïment. 

• Hi ha la necessitat de situar la font a prop del propi imant, ja que les connexions es fan 

mitjançant cables conductors amb efectes resistius. 

A la Figura 4.8 es pot veure el circuit muntat corresponent a la font d’alimentació utilitzada 

per al pinger d’ALBA, on s’identifiquen els diferents components. 

 

Figura 4.8. Font d’alimentació utilitzada en el pinger d’ALBA. 
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5. DISSENY DE L’IMANT PINGER D’ALBA 

A continuació es descriuen els passos seguits per a la definició dels paràmetres geomètrics del 

pinger [14], així com els corresponents components de la font d’alimentació. 

5.1. Disseny magnètic 

A la Figura 5.1 es mostra una representació de la secció transversal del imant, que serveix per 

il· lustrar la configuració adoptada, així com per definir els paràmetres geomètrics. De cara al 

disseny, es considera que els electrons passen per conjunt pinger en el moment de valor 

màxim del pols i que degut a que circulen a una velocitat pràcticament igual a c, el camp 

magnètic no varia en presència dels electrons i es pot considerar constant (Eq. 5.1). Per altra 

banda, com que el corrent segueix una trajectòria perpendicular al pla i la unió entre la bobina 

d’anada i tornada es produeix a certa distància (Eq. 5.2), es considera un disseny magnètic en 

2D i estàtic. 

La longitud l que s’utilitza de referència és de 300 mm i el temps de pols T de 1,5 µs, així: 

%, ≪ A (5.1) 

Per altra banda, amb una amplada b de referència de 90 mm i una longitud l de 300 mm: 

B ≪ % (5.2) 

 

Figura 5.1. Esquema de la geometria del imant pinger i de les variables geomètriques utilitzades. 
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5.1.1. Definició del material del nucli magnètic  

La ferrita que s’utilitza per a la construcció del nucli és la CMD5005. Les especificacions 

tècniques queden recollides a l’Annex A. De cara al disseny es destaca que el flux magnètic 

de saturació és de 320 mT i que degut a la seva ínfima conductivitat elèctrica, els efectes 

magnètics transitoris com les corrents induïdes en el nucli són negligibles. Per tant, es 

reafirma la possibilitat de realitzar el disseny en estàtic. 

 

5.1.2. Definició de les variables de disseny 

A partir d’aquí, les variables de disseny són: 

• Camp magnètic integrat al llarg de la longitud del pinger l. 

• Longitud del pinger l. 

• Corrent elèctric necessari I. 

• Dimensions del nucli magnètic b,h,bfe,i dfe (Fig. 5.1). 

A la Taula 5.1 es recorden les especificacions del disseny. 

Kick E H b B saturació 

2 mrad 3 GeV 38 mm 94 mm 320 mT 

Taula 5.1. Paràmetres inicials del disseny 

Al estar considerant electrons amb velocitats relativistes, les fórmules a utilitzar són les 

corresponents a la mecànica relativista [4 , p.8-23]. Per començar, la quantitat de moviment �C 
s’expressa com: 

�C = D(EC	, (5.3) 

On m és la massa dels electrons en repòs i EC és la velocitat de les partícules. Per altra banda, γ 

és el factor relativista: 
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D = 	 1F1 − GE,H�	. (5.4) 

La força de Lorentz, produïda per un camp magnètic �JC a partícules amb una càrrega q, té la 

següent expressió: 

K3JJJJC = / · EC	�	�JC	. (5.5) 

Per tant, la equació de moviment: 

��C�' = 	/ · EC	�	�JC	. (5.6) 

Operant en coordenades cilíndriques i combinant les equacions (Eq. 5.3) i (Eq. 5.6), s’obté la 

següent expressió per a la força centrípeta encarregada de corbar la trajectòria d’una partícula 

un radi R: 

D(EL�	 = M/EL��M, (5.7) 

Sent  vθ  la component tangencial de la velocitat. 

Suposant que les partícules entren perpendicularment a la secció de l’imant pinger, es 

compleix que la velocitat només té component tangencial respecte la seva curvatura: 

EL = E	. (5.8) 

Com que la càrrega d’un electró és igual a la càrrega elemental e en negatiu i el camp 

magnètic d’un imant dipolar només té component vertical, es poden combinar equacions per 

obtenir la expressió corresponent al camp magnètic necessari per a corbar la trajectòria d’un 

electró amb un determinat moment p un radi R: 
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M��M = �
 · 		. (5.9) 

Finalment, multiplicant cada banda de l’equació (Eq. 5.9) per la longitud de l’imant l, que es 

considera que correspon a la longitud efectiva de camp magnètic, s’obté la expressió del camp 

integrat necessari per a una determinada deflexió: 

N ��O =P
! � · % = � · %
 · 		. (5.10) 

Com que un electró accelerat a E=3 GeV  es pot considerar ultrarelativista, la seva quantitat 

de moviment es pot expressar en funció de la energia: 

� ≈ R, 	. (5.11) 

Per angles de desviació α molt petits, com és el cas, es compleix: 

')	S = 	 %	 ≈ S	. (5.12) 

Introduint les premisses de disseny corresponents a l’angle de deflexió i el nivell energètic 

dels electrons a la equació (Eq. 5.10), s’obté el camp integrat necessari per al pinger: 

� · % = 3 · 10U
V3 · 10W(� · 
 · 2 · 10	X$� = 0,02	A · ( (5.13) 

Un cop es té el valor del camp integrat, el següent pas consisteix en fixar la longitud de 

l’imant i definir la resta de paràmetres. Els criteris a l’hora d’escollir una longitud 

determinada es basen en que ocupin el mínim espai possible, per a poder-los situar al túnel de 

l’anell on l’espai és limitat, i que la intensitat necessària per a produir el camp integrat 

calculat sigui raonable des del punt de vista dels components necessaris.  
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Per exemple, per a una longitud de 100 mm, es dedueix a partir de l’equació (Eq. 5.13) un 

camp magnètic: � = 0,2	A	. 
Per a escollir les dimensions que ha de tenir el nucli a partir del camp magnètic requerit, 

s’utilitza la continuïtat del flux magnètic al llarg del pinger. En aquest cas es considera que el 

camp magnètic que passa pel nucli és el de saturació, per assegurar que el dimensionament 

garanteixi la formació del camp magnètic B en el cas extrem. Així doncs, utilitzant la simetria 

del imant i assumint que les branques de ferrita tenen el mateix gruix, es poden determinar les 

variables representades a la Figura 5.1: 

�YZ · BYZ = � · B2	. (5.14) 

Per tant, com a mínim: 

BYZ = �2 · �YZ · 94 = 9,84	((	. 
Per factors de seguretat, es preveu que el camp magnètic del nucli no arribi al 50% del valor 

de saturació. Així doncs, les mesures definitives del nucli s’escullen: BYZ = 25	((	. �YZ = 27	((	. 
Fent el pas invers, es pot comprovar el camp que s’estableix a les branques del jou magnètic: �YZ = 0,126	A . 

Mitjançant la equació de Maxwell  i la relació entre el camp d’excitació H i el camp magnètic 

B: 

N`�% = ? (5.15) 
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� = µ!` (5.16) 

Es pot trobar l’expressió de la intensitat de corrent que ha de circular per la bobina del pinger 

per a garantir la formació del camp magnètic calculat prèviament. A partir de la circulació del 

camp d’excitació H en una trajectòria central del imant es troba el corrent necessari: 

? = �μ! · ℎ + `YZ cℎ + BYZ + ℎYZ + B2d ≈ �μ! · ℎ (5.17) 

? = 6323	e 

La inductància es calcula a partir del flux ϕ que travessa l’àrea del pinger S=b·l: 

. =  ? = � · f? = 0,297	g` (5.18) 

Es repeteixen els mateixos càlculs amb diferents longituds: 

l (mm) B (mT) I(A) L (µH) 

100 200 6323 0,297 

300 66,67 2028 0,927 

500 40 1211 1,552 

Taula 5.2. Resum dels resultats obtinguts per a diferents longituds. 

A partir dels valors de la Taula 5.2, es descarta la opció de 100 mm degut a la elevada 

intensitat elèctrica necessària i la de 500 mm per un tema de manca d’espai per a la seva 

instal·lació en el túnel on està l’anell. Així, s’ha escollit una longitud l de 300 mm, 

corresponent a una intensitat de 2028 A. 

A les imatges de les Figures 5.2 i 5.3 es mostra l’esquema de la disposició espaial del jou 

magnètic i la bobina del pinger entorn de la cambra ceràmica de buit. Per altra banda, el 

plànol del pinger queda recollit a l’Annex B. 
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Figura 5.2. Imatge del pinger horitzontal 

 

Figura 5.3. Imatge del pinger horitzontal desplegat. 

 

5.1.3. Simulació magnètica estàtica pinger horitzontal 

Un cop definits els paràmetres geomètrics del pinger, es procedeix a simular-lo amb el 

programa d’elements finits OPERA 2D, el qual resol les equacions de Maxwell per unes 

determinades geometries, materials i condicions de contorn. Es simula en 2D, ja que les 

dimensions i condicions del imant asseguren que la solució del camp magnètic en una secció 

interior del pinger idealment es situarà en el pla XY i serà nul en la direcció axial z en tant 

que la intensitat elèctrica circula en aquesta direcció. 

Referent a la simulació cal dir que s’utilitzen 2174 elements quadràtics i 4449 nodes amb la 

distribució que es pot veure a la Figura 5.4. L’error RMS estimat pel codi és del 0,88%, la 

permeabilitat relativa de la ferrita és de 4000, tal i com es veu a partir del gràfic d’excitació 

magnètica del nucli per a un camp magnètic de 67 mT (Annex A). 
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Figura 5.4. Geometria del pinger simulada amb l’OPERA 2D. Els elements són el nucli magnètic (1) i el coure per on 
passa el corrent elèctric (2). També es defineixen els eixos e1 i e2, utilitzats en els gràfics posteriors. 

Referent a la geometria, s’ha dibuixat una meitat de la secció de l’imant aprofitant la simetria 

respecte l’eix vertical y i imposant la condició de contorn que el camp perpendicular a l’eix de 

simetria e1 (Fig. 5.4) és nul. 

Establint una circulació de 2028 A pel coure, s’obté la distribució del camp magnètic vertical 

By que es pot veure a la Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5. Distribució del camp magnètic vertical al pinger [T]. 

Com és previsible, els valors màxims es troben al nucli magnètic que canalitza les línies de 

camp, en concret les cantonades són els punts més crítics, tot i que no s’arriba al valor de 
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saturació magnètica. A la Figura 5.6 es mostra la imatge del camp vertical restringit a la zona 

de l’entreferro, on es pot comprovar una molt bona homogeneïtat magnètica.  

 

 

Figura 5.6. Distribució del camp magnètic vertical al forat magnètic [T]. 

A la Figura 5.7 es mostra el perfil de camp vertical By a l’eix horitzontal de simetria e2 (Fig. 

5.4) restringit a l’entreferro del pinger. 

 

Figura 5.7. Perfil del  camp magnètic vertical en la recta horitzontal de simetria del forat magnètic [T] i [mm].  

Concretament es troba que la qualitat del camp magnètic (Eq.3.3) és menor al mil·lèsim, un 

dels objectius de disseny del pinger i que s’haurà de validar experimentalment: 
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hΔBB h = 0,066955	T − 0,0669	T0,0669	T = 8,221 · 101l (5.19) 

La distribució del camp By en l’eix vertical de simetria e1 (Fig.5.4) del pinger restringit a 

l’entreferro, tal i com es pot veure a la Figura 5.8, té una variació relativa de camp de 10-4. 

Com que aquesta és menor que en la direcció horitzontal, les mesures i la qualitat magnètica 

experimental es referenciaran al perfil magnètic de la recta horitzontal de simetria. 

 

Figura 5.8. Perfil del camp magnètic en la recta vertical de simetria del forat magnètic [T] i [mm]. 

Finalment, a la Figura 5.9, es mostra el camp tangencial a l’eix horitzontal de simetria e2 (Fig. 

5.4). Com es pot veure, aquest és quasi nul, aleatori i correspon únicament als errors de la 

simulació. 

 

Figura 5.9. Perfil del camp tangencial a la recta horitzontal de simetria [T] i [mm]. 
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Per a calcular la inductància del pinger mitjançant OPERA 2D s’ha de fer de manera indirecta 

[15], segons l’expressió (Eq. 5.18). 

Per definició, el flux a través de la secció de l’entreferro perpendicular a les línies de camp es 

calcula: 

 =m�����O (5.20) 

De manera vectorial, el rotacional del potencial vector és igual al camp magnètic: 

∇�e̅ = �p (5.21) 

Per tant en dos dimensions només hi ha potencial vector en direcció z: 

�� = −�eq��  (5.22) 

Sent el flux magnètic el producte de la longitud del pinger i la diferència del potencial vector 

avaluat als extrems de la secció de la qual es vol obtenir el flux, i que correspon als extrems 

de l’eix e2 (Fig.5.4) restringit a l’entreferro: 

 = % · (eq(B) − eq(0)) (5.23) 

A partir de la simulació s’obtenen els valors del potencial vector i es substitueixen a la 

equació (Eq. 5.23): 

. = 0,3( · (3,1451 · 101rA( + 3,1451 · 101rA()2028	e = 0,931	g` (5.24) 

La inductància obtinguda amb la simulació difereix molt poc de la inductància trobada 

analíticament (Eq. 5.18) de 0,927 μH. Aquest valor es pren de referència en apartats 

posteriors. 
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5.1.4. Simulació transitòria 

La simulació magnètica de l’apartat anterior és estàtica, és a dir, amb una intensitat constant 

en el temps. A priori, si no hi ha cap material conductor a la zona de camp, l’anàlisi transitori 

no varia respecte l’estàtic en el sentit que sempre es manté la mateixa proporció entre la 

intensitat que circula per la bobina respecte la distribució i magnitud del camp magnètic en 

l’espai. No obstant, el pinger objecte d’estudi, disposa d’una cambra de buit (Fig. 5.2), que tot 

i que està formada principalment per ceràmica per evitar corrents induïdes, a la part en 

contacte amb la zona de pas dels electrons disposa d’una fina pel·lícula de titani per a facilitar 

el pas del corrent imatge, corrent que acompanya als electrons al llarg de la seva trajectòria a 

l’accelerador. En aquest apartat es busca, a partir del programa OPERA 2D, esbrinar quin és 

l’efecte d’una fina capa de titani a l’interior del forat magnètic per efecte de les corrents 

induïdes, mitjançant una anàlisi transitòria. 

S’ha simulat la pel·lícula de titani amb un gruix de 400 nm, ja que és el cas de la cambra del 

pinger. Les condicions de simulació són idèntiques que en el cas estàtic, a excepció que es 

representa la pel·lícula de titani que recobreix la cambra de buit (Fig. 5.10) i que la intensitat 

d’excitació del camp magnètic és una funció que depèn del temps, i correspon a un terme 

sinusoïdal de període 3 µs i amplitud 2028 A.  

 

Figura 5.10. Geometria de la simulació transitòria. El material 1 correspon al nucli magnètic, el material 2 al coure on 
circula el corrent, el material 3 és el buit i el 4 és la pel·lícula de titani. 

El temps de simulació s’ha de discretitzar: els instants seleccionats van des de 0,5 µs fins 1,6 

µs, amb salts de 0,5 µs. Entre els instants 0,6 i 0,85 µs els passos de temps són de 0,25 µs, ja 

que en tots els casos és en aquest interval on es produeix el valor màxim de camp magnètic i 
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es busca millorar la precisió. El nombre d’elements i nodes és el mateix que en la simulació 

estàtica.  

Aquesta simulació s’ha repetit sense tenir en compte la cambra i finalment amb una cambra 

de 1µm, per poder veure quin és l’efecte del gruix de la pel·lícula. A la Figura 5.11 es veu un 

resum de les simulacions. 

 

Figura 5.11. Comparació de la evolució del camp magnètic vertical al centre del pinger per a diferents gruixos de la 
pel·lícula de titani. 

 Els efectes que es poden observar són dos i quant més gruixuda la pel·lícula de titani més es 

manifesten: 

• Atenuació del camp magnètic màxim. 

• Retràs del camp magnètic en el temps. 

Concretament l’esmorteïment que es troba per una pel·lícula de 400 nm: 

|�tuv.wxywx	zut{|u − �}~�.ut{	zut{|u|�tuv.wxywx	zut{|u = |0,066807	A − 0,066150	A|0,066807	A = 0,983	% (5.25) 
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5.2. Selecció dels paràmetres de la font alimentació 

Un cop trobat el corrent necessari de 2028 A per excitar el camp magnètic de 67 mT, el 

següent pas consisteix en calcular el circuit responsable de produir el pols.  

El que es busca del pinger es que produeixi una única pertorbació al feix, és a dir, que els 

electrons vegin un camp magnètic en una única volta. Quan els electrons hagin passat per la 

posició del pinger a l’anell, la font d’alimentació dispararà el pols mitjançant un senyal, de 

manera que es requereix un pols que assoleixi el màxim en un temps de com a màxim T  i 

sigui nul en 2T, sent T el període de revolució dels electrons a l’anell. 

 

Figura 5.12. Representació del pols magnètic en dues voltes consecutives dels electrons. 

Com que l’anell té un perímetre de 268.8 m i els electrons es troben en règim ultrarelativista, 

el temps que triga un paquet d’electrons a fer la volta sencera és de: 

A = 268.8	(3 · 10W(� = 0.896	g� (5.26) 

Així doncs, utilitzant cert marge de seguretat, es considera com a punt de referència un temps 

de pols de 1,5 µs, sent el límit real de 1,8 μs. 
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Com s’ha comentat prèviament, el circuit escollit per a produir el pols elèctric consisteix en 

un sistema de condensadors i dispositiu de dispar. El punt de partida és: 

• . = 0,927g`. 

• ? = 2028	e. 

• ; = 1,5	g�. 
En aquest cas els valors que es troben son de caràcter orientatiu per la excessiva idealització 

del circuit, ja que es suposa que no hi ha efectes resistius ni efectes no lineals corresponents a 

la unió pn del tiristor. Per tant, segons les equacions (Eq.4.3) i (Eq.4.4) la capacitat equivalent 

dels condensadors C i el seu voltatge de càrrega U són: 

0 = G;<H� · 1. = 0.245gK (5.27) 

> = ?7.0 = 3.94	�V (5.28) 

L’esquema del circuit simulat mitjançant l’Orcad Pspice [16] es mostra a la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13. Esquema del circuit ideal de la font d’alimentació. 

El dispositiu de dispar és un tiristor SCR, per la simulació es considera una senyal de dispar  

amb un període de 50 µs per a poder veure la seqüència de polsos gràficament. 
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Figura 5.14. Gràfic del pols elèctric i el potencial dels condensadors per una seqüència de dispars. 

 

 

Figura 5.15. Forma del pols de corrent produït per la font simulada. 

A les Figures 5.14 i 5.15 es pot veure la forma del pols de corrent així com la evolució del 

voltatge dels condensadors quan es descarreguen.  Un aspecte a destacar d’aquesta simulació 

és que es poden veure efectes no ideals, deguts a l’esmorteïment, en la forma del pols elèctric 

a la Figura 5.15: com que s’ha utilitzat un tiristor d’una llibreria de l’Orcad, aquest incloïa 

paràmetres de comportament reals d’aquest tipus de semiconductors. Així doncs, el perfil del 

pols no és purament sinusoïdal sinó que està distorsionat, allargant el temps de pols unes 

dècimes de microsegon. En el circuit real del pinger, a l’utilitzar un tiristor de potència amb 

efectes resistius considerables, aquests efectes seran molt més destacables i s’haurà de 

modificar la capacitància calculada per tal d’entrar dins de les especificacions de disseny.   
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6. TÈCNIQUES DE MESURA 

Per a mesurar el camp magnètic que genera el pinger es contemplen tècniques de mesura 

relacionades amb la variació del flux magnètic [17, p.129]. Aquestes tècniques es basen en la 

llei de inducció magnètica i permeten obtenir el camp en una determinada direcció, 

concretament la direcció perpendicular a la bobina de mesura. En general, es poden utilitzar 

bobines fixes quan es tracta d’un camp magnètic variable en el temps o es poden rotar un 

determinat angle les bobines exposades a un camp fix. Donat el caràcter polsant del camp 

produït  pel pinger, s’exposarà una bobina fixa en diferents posicions al llarg de l’imant i es 

mesurarà el voltatge induït: 

Vtxw. = −� �'  (6.1) 

Amb l’oscil· loscopi es poden visualitzar integrals dels senyals, de manera que es pot obtenir 

el perfil del camp magnètic en el temps (Fig. 6.1). 

 (') = �txw.(') · f · � = NVtxw. (')�' (6.2) 

Per tant: 

�txw.(') = �Vtxw. (')�'f · �  (6.3) 

 

Figura 6.1. Captura de pantalla de l’oscil· loscopi. El senyal grog correspon a la intensitat que circula per la bobina del 
pinger, el senyal verd al voltatge induït a la bobina de mesura i el senyal lila és la integral del voltatge induït, és a dir, 

el flux magnètic. 
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Degut a que el pinger té una longitud l bastant menor que la longitud de les oscil· lacions 

betatró, els electrons segueixen aproximadament una trajectòria recte a través del pinger i 

perpendicular a les línies de camp, de manera que es faran dues mesures: 

• Camp integrat (Bl): Correspon al producte del camp magnètic i la longitud de la 

trajectòria al llarg del imant i és el responsable de corbar la trajectòria dels electrons: 

S = � · % · 
�  (6.4) 

• Camp local: Correspon al camp magnètic puntual dins de les diferents posicions de 

l’electroimant. Permetrà, entre altres coses, mesurar la qualitat del camp magnètic, és 

a dir, les variacions de camp que es produeixen a l’imant i observar si hi ha algun 

patró en la distribució del camp. 

 

6.1. Equació de la intensitat en la bobina de mesura 

Interessa trobar una expressió analítica del senyal de voltatge que s’observarà a l’oscil· loscopi 

per determinar i interpretar correctament el valor del camp magnètic mesurat. Aquest voltatge 

serà proporcional a la intensitat induïda a la bobina, de manera que s’ha d’analitzar el circuit 

equivalent [18]. Aquest consisteix en una associació de: 

• La inductància de la bobina. 

• La resistència interna de la bobina, així com les resistències atenuadores que es 

connecten a l’oscil· loscopi per acoblar les impedàncies. 

• Capacitància deguda a la proximitat entre fils del bobinat, aquest efecte serà afegit en 

apartats  posteriors. 
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Figura 6.2. Esquema del circuit elèctric corresponent a la bobina mesura exposada a un camp magnètic polsant

Els paràmetres relacionats amb el circuit són:

• Bext: Camp magnètic extern

• L: Inductància de la bobina de mesura [H]

• N:Nombre de voltes de la bobina

• w:Velocitat angular de la variació del camp magnètic [rad/s]

• R:Resitència elèctrica equivalent de tot el circuit [

• S: Superfície efectiva de la bobina de mesura [m

La bobina s’exposa al camp magnètic exter

magnètic que incideix sobre la superfície consisteix en la suma del flux provocat pel camp 

extern  i el flux del camp provocat pel corrent induït

Aproximant la forma del pols a un sinus, l’expressió del camp ma
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. Esquema del circuit elèctric corresponent a la bobina mesura exposada a un camp magnètic polsant

Els paràmetres relacionats amb el circuit són: 

: Camp magnètic extern que es mesura [T] 

L: Inductància de la bobina de mesura [H] 

de voltes de la bobina 

w:Velocitat angular de la variació del camp magnètic [rad/s] 

R:Resitència elèctrica equivalent de tot el circuit [Ω] 

S: Superfície efectiva de la bobina de mesura [m2] 

bobina s’exposa al camp magnètic extern que es vol mesurar, de manera que el flux 

que incideix sobre la superfície consisteix en la suma del flux provocat pel camp 

i el flux del camp provocat pel corrent induït en la bobina de mesura

���� = �xv4 + ��y� 

 ��� =  xv4 +  �y� 

Aproximant la forma del pols a un sinus, l’expressió del camp magnètic extern

�xv4 = �! · sin	��'� 
�! Q

µ
!
� ?tuv.

b
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. Esquema del circuit elèctric corresponent a la bobina mesura exposada a un camp magnètic polsant. 

e manera que el flux 

que incideix sobre la superfície consisteix en la suma del flux provocat pel camp 

en la bobina de mesura: 

(6.5) 

(6.6) 

gnètic extern s’expressa: 

(6.7) 

(6.8) 
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El flux de camp extern es determina com: 

 xv4 = �! · f · � · sin	(�') (6.9) 

Per tant, la diferència de potencial induïda als borns de la bobina per l’acció del camp: 

Ԑ = −� xv4�' = −�! · f · � · � · cos	(�') (6.10) 

El signe negatiu indica que el corrent induït tendeix a anar en contra del camp que provoca la 

variació temporal de flux, és a dir, el camp extern.  

Aquest potencial  provoca un pas de corrent elèctric per la bobina. El corrent elèctric excita un 

camp magnètic propi, diferent del que es mesura, que genera un altre voltatge induït 

corresponent al producte de la inductància per la intensitat. Així doncs, l’equació que 

caracteritza la intensitat que circula per la bobina de mesura és: 

−dϕ���dt = −B! · S · N · w · cos(wt) + L · didt = −R · i (6.11) 

Aquí s’ha inclòs el terme corresponent a l’autoinductància, el seu signe implica que la 

diferència de potencial induïda pel pas del corrent tendeix a anar en contra de la causa que la 

provoca, que és la f.e.m deguda a la variació del camp magnètic exterior (Eq. 6.10).   

La solució particular de l’equació diferencial és: 

&� = �! · f · � · �. · 5 	.G	.H� +�� cos(�') + �G	.H� +�� sin(�'): (6.12) 

Mentre que la solució homogènia és: 

&� = �
1234 (6.13) 
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Per tant, la solució general correspon a la suma de les dues solucions: 

& = �
1234 + �! · f · � · �. · 5 	.G	.H� +�� cos(�') + �G	.H� +�� sin(�'): (6.14) 

On K és una constant real que s’ha definir a partir de les condicions de contorn. En aquest cas 

la condició fa referència a la continuïtat de la intensitat que circula per la bobina en el temps: 

&(01) = &(0�) = &(0) = 0 (6.15) 

Imposant la condició en l’equació es troba: 

� = −�! · f · � · �. · 	.G	.H� +��  (6.16) 

Obtenint així la expressió analítica de la intensitat que circula per la bobina: 

& = �! · f · � · �. · 5 	.G	.H� +�� (cos(�') − 
1234) + �G	.H� +�� sin(�'): (6.17) 

Agrupant termes: 

& = �! · f · � · �. · ��
��5 	.G	.H� + ��:

� + 5 �G	.H� + ��:
� sin ��' + atan	 � 	�.�� − 	.G	.H� + �� 
1234 ¡

¢
 (6.18) 



50 Càlcul i caracterització magnètica d’un imant pinger 
 

 

 

6.2. Estimació capacitat bobines  

Per tal de considerar l’efecte capacitiu en el circuit de mesura, es fa una estimació de la 

capacitància paràsita d’una bobina de mesura. A continuació es mostra i justifica el mètode 

[19] dut a terme, assumint que no és un càlcul precís sinó que és una acotació, és a dir, es 

calcula la capacitat a partir d’aproximacions que l’estimen a l’alça. 

A la Figura 6.3 es mostra la composició de la cel·la bàsica del bobinat, formada per dues 

voltes consecutives de fil conductor. Cada volta contempla la secció interna conductora de 

diàmetre Dc,, i la secció corresponent a la capa d’aïllant de diàmetre Do. 

 

Figura 6.3. Cel·la bàsica corresponent a dues voltes de bobinat. 

Degut a que aquesta estructura es repeteix al llarg de la bobina, es pot considerar per simetria 

que les línies de camp elèctric aniran d’una meitat de la circumferència a l’altre. És a dir, la 

superfície corresponent a la meitat perimetral d’una volta vista en la secció de la Figura 6.3, 

exerceix influència directa sobre la superfície corresponent a la meitat perimetral de la secció 

contigua.   

Per desenvolupar el càlcul es parteix de l’expressió general de la capacitància: 

�0 = Ɛ|Ɛ! · �f�  (6.19) 

On, Ɛr és la permeabilitat elèctrica del medi, Ɛ0 és la permeabilitat elèctrica del buit, dS un 

element diferencial de superfície i x la distància entre superfícies. 
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6.2.1. Capacitat entre la capa conductora i capa aïllant 

Per al càlcul de la capacitància que es produeix entre la superfície conductora i la superfície 

aïllant, de permeabilitat elèctrica Ɛr, es suposa que les línees de camp en aquest tram son 

radials. Així doncs, l’expressió (Eq. 6.19) resulta: 

�0 = Ɛ|Ɛ!�X �£�% (6.20) 

Integrant aquesta equació per un rang de r comprès des del radi del conductor rc fins al radi de 

l’aïllant ro i per una longitud des de 0 fins a la longitud de fil conductor corresponent a una 

volta l t, s’obté la capacitat entre la capa conductora i la capa aïllant per a un diferencial 

d’angle. 

�0uïPPuy4 = Ɛ|Ɛ!�£%4%* X¥Xz  (6.21) 

 

6.2.2. Capacitat entre les capes aïllants 

La següent aproximació considera que les línies de camp entre les capes aïllants segueixen el 

camí més curt possible per aire. Aquesta aproximació es prou acurada, sobretot, per a angles 

petits. Així: 

�(£) = ¦!(1 − ,§�£) (6.22) 

 

Figura 6.4. Representació de la superfície diferencial. 

Per altra banda l’element diferencial de superfície, representat gràficament a la Figura 6.4: 
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�f = %4 · ¦¥2 �£ (6.23) 

Per tant, desenvolupant la expressió (Eq. 6.19): 

�0u�|x�£ = Ɛ! %42(1 − ,§�£) (6.24) 

 

6.2.3. Capacitat equivalent 

L’associació corresponent a aquestes capacitats correspon a la unió en sèrie de tres capacitats: 

dues unions entre les capes conductores i aïllants i una unió entre les capes aïllants. Per tant: 

�0x©�£ = 12�£�0uïPPuy4 + �£�0u�|x (6.25) 

Operant a partir de les expressions trobades: 

�0x©�£ = Ɛ!%42 11 + 1
Ɛ| %* ¦!¦z − ,§�£ 

(6.26) 

Finalment, integrant l’expressió (Eq. 6.26) entre –π/2 i π/2 es troba l’expressió corresponent a 

la capacitat total que s’estableix entre dues voltes consecutives dels fils del bobinat d’una 

cel·la bàsica (Fig. 6.3): 

0{¥{�yu = Ɛ!%4 2Ɛ|$X,') ª«
«¬ 2Ɛ| + %* ¦!¦F%* ¦!¦ G2Ɛ| + %* ¦!¦H®̄̄

°
F%* ¦!¦ G2Ɛ| + %* ¦!¦H  

(6.27) 
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7. DISSENY BOBINA CAMP LOCAL 

A partir de la caracterització del circuit de mesura, es procedeix a definir els paràmetres per a 

la construcció d’una nova bobina rectangular que permeti obtenir valors locals del camp 

magnètic generat pel pinger.  

 

Figura 7.1. Dibuix corresponent a una bobina de mesura. 

Per a definir els criteris de construcció, es considera el voltatge visualitzat a l’oscil· loscopi 

com una superposició de senyals: el voltatge corresponent al voltatge induït extern i el 

voltatge auto induït: 

V¥wz = ± − . · �&�' (7.1) 

Els paràmetres prefixats són: 

• B0: Amplitud del camp magnètic que es vol mesurar. Per a tenir una referència, es pren 

0,067 T, corresponent al camp màxim que ha de generar el pinger. 

• R: Es pren com a 50 Ω ja que és l’atenuador utilitzat a l’hora de connectar la bobina a 

l’oscil· loscopi per tal d’acoblar la bobina amb la impedància interna de l’oscil· loscopi. 

• ω: Freqüència camp magnètic, es pren de referència un temps de pols de 1,5 μs 

• Dcond: Diàmetre del fil conductor. És de 0,2 mm per disposició al laboratori. 

Els paràmetres de disseny són, tal i com es veu a la Figura 7.1: 

• l:Longitud de la bobina.  

• Wc: Amplada de la bobina. 

• N: nombre voltes de la bobina. 
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• A: Àrea de la bobina 

e = % · ² (7.2) 

• L: inductància. Al tractar-se d’espires rectangulars, la inductància es calcula a partir 

del camp magnètic produït per una bobina rectangular al seu centre [20] 

. = �� 2g!F%� +²z�< · %� · ²z�  
(7.3) 

Per la confecció de la bobina es busca un compromís entre que sigui petita (es pretén mesurar 

el camp local, idealment en un punt)  i que el senyal sigui prou bo per a veure’l a 

l’oscil· loscopi. Per altra banda interessa tenir controlat el camp magnètic al llarg del temps, 

que es pot obtenir directament mitjançant el camp induït ε, directament proporcional a la 

derivada del camp magnètic. Tenint en compte que l’oscil· loscopi permet obtenir la integral 

d’un senyal, el voltatge ε ha de ser molt més gran que el degut a l’autoinductància per tal de 

poder visualitzar directament el perfil del camp magnètic en el temps. Així doncs, es busca: 

V¥wz ≈ ε (7.4) 

 

7.1. Inducció magnètica del camp mesurat ε 

L’expressió corresponent al camp induït és: 

± = � xv4�' = �f ���' = �! · f · � · � · cos	(�') (7.5) 

Com que el pols magnètic és directament proporcional al pols d’intensitat, equivalent a un 

semi sinus, el voltatge induït també serà sinusoïdal amb una fase de 90º. Per facilitar els 

càlculs no es contempla el signe negatiu, ja que només referencia el sentit del corrent segons 

el sentit del camp magnètic extern. 
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Figura 7.2. Gràfic del voltatge induït en una determinada bobina de mesura per un camp de 67 mT. 

 

7.2. Autoinducció de la bobina 

Utilitzant l’expressió (Eq. 6.18) s’ha trobat la expressió de la intensitat que circula en el 

circuit. Per tant la expressió corresponent a l’autoinducció és: 

−. �&�' = −�! · f · � · �. · ��
���5 	.G	.H� +��:

� + 5 �G	.H� +��:
� cos ��' + atan	 � 	�.�� + 	�.�G	.H� +�� 
1234 ¡

¢
 (7.6) 

Aquesta expressió es pot desglossar en una part estacionària i una part transitòria. La part 

estacionaria correspon a un senyal sinusoïdal amb les següents amplituds i fases: 

e(�%&'#� = �! · f · � · �. ��5 	.G	.H� +��:
� +5 �G	.H� +��:

�
 (7.7) 
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K$�
 = 90 + atan	 � 	�.� (7.8) 

 

Figura 7.3. Gràfic del voltatge corresponent a la part estacionària de l’autoinducció per un camp de 67 mT. 

Aquesta part sinusoïdal provoca una distorsió que es pot quantificar com el quocient entre les  

amplituds del voltatge auto induït i el voltatge induït pel camp exterior: 

¦&�'. = �
�5 	.G	.H� +��:

� +5 �G	.H� +��:
�

.  

(7.9) 

Per altra banda la part transitòria de l’autoinducció correspon a un pols exponencial: 

−. �&�'4|uyw�4ò|�u = −�! · f · � · �. 	�.�G	.H� +�� 
1234 (7.10) 

El valor inicial del pols sempre equival a l’amplitud de ε i el temps que triga la senyal a 

atenuar-se fins a un 1% del valor inicial és: 
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'´µ% = 5	. (7.11) 

Evidentment interessa que aquest temps d’atenuació sigui el menor possible per tal de que no 

afecti en les mesures.  

 

Figura 7.4. Gràfic corresponent al total del voltatge auto induït per un camp de 67 mT. 

Finalment, a la Figura 7.5 es mostra una comparació entre el voltatge induït total ± − . · ���4 i la 

inducció externa ±, per al cas plantejat gràficament. 
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Figura 7.5. Gràfic comparatiu entre el voltatge induït pel camp extern de 67 mT i el voltatge total induït. 

En el cas gràfic presentat les senyals casi es corresponen perfectament, de manera que es 

podria considerar un disseny acceptable per a la bobina. 

 

7.3. Selecció dels paràmetres de la bobina 

El gruix de la bobina queda fixat per tal d’aprofitar la estructura de posicionament de fibra de 

vidre disponible, igual a 8,3 mm. Els criteris que es segueixen per tal de definir els paràmetres 

són: 

• La inductància ha de ser prou petita per tenir una distorsió (Eq.7.9) menor a un 1%. 

• El voltatge induït ε per un camp de 67 mT ha de ser com a mínim de 100 V, per tal de 

garantir prou senyal al llarg dels diferents modes de funcionament.  

• El desfasament entre el senyal ε i el senyal observat a l’oscil· loscopi, proporcional a la 

intensitat trobada en apartats anteriors (Eq.6.18) ha de ser menor a 0,5º. 

• La longitud ha de ser múltiple de 5 mm per facilitar-ne la construcció. 
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A continuació es mostra la distorsió, el voltatge induït ε i el desfasament per a vàries 

longituds i nombre de voltes.  

 

Figura 7.6. Gràfic per a una bobina de mesura de una volta. 

 

 

Figura 7.7. Gràfic per a una bobina de mesura de dues voltes. 
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Figura 7.8. Gràfic per a una bobina de mesura de tres voltes. 

 

 

Figura 7.9. Gràfic per a una bobina de mesura de quatre voltes. 

A partir dels gràfics s’observa: 

• Tant el voltatge induït ε, com la distorsió i el desfasament semblen proporcionals a la 

longitud.  

• Per un determinat nombre de voltes, quan més petita és la bobina, menor és la 

distorsió així com l’angle de desfasament, de manera que quan més petita sigui més 

s’assembla el senyal de l’oscil· loscopi a ε. 

• Per a una determinada longitud, quantes més voltes hi ha, major és la distorsió. 
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• A partir dels gràfics es pot comprovar que la opció que compleix amb els criteris  

correspon a les dimensions de 30mm x 8,3mm i 3 voltes. 

Finalment la bobina de mesures locals es construeix amb les dimensions de 30mm x 8,3mm i 

3 voltes a partir d’un fil de bobinat de 0,2 mm de diàmetre interior. Per a fer-la s’ha fet una 

peça rectangular de fibra de vidre amb les dimensions corresponents, s’ha bobinat un fil de 

0,2 de diàmetre al voltant i finalment s’ha soldat a un cable coaxial per poder-la connectar a 

l’oscil· loscopi. 

 

Figura 7.10. Peça de fibra de vidre per a la construcció de la bobina. 

 

7.4. Efecte de la capacitància i autoinductància en les mesures 

Ara es pretén comprovar l’efecte de la capacitància en les mesures. La bobina de mesures 

locals està feta amb un fil especial per bobinar. Les característiques segons les dades del 

fabricant: 

• L’aïllant és poliuretà, per tant,  Ɛr és 4,5.  

• El diàmetre intern, Dc,  és de 0,2 mm i l’extern, Do, de 0,226 mm. 

• Degut a les dimensions de la bobina, de 30mm x 8,3mm la longitud total corresponent 

a una cel·la bàsica és de 76,6 mm. 

Amb aquests valors, emprant la fórmula (Eq.6.27) i considerant que tres voltes de bobinat 

corresponen a dues cel·les en sèrie, s’obté una capacitat paràsita màxima equivalent de 

25,24pF. També s’ha trobat  una inductància igual 0,2241 µH, amb l’equació (Eq.7.3) i una 

resistència interna de la bobina de 1,1 Ω.  
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Figura 7.11

Es contempla un circuit com el de la Figura 7.11

resistència de 50 Ω, la font sinusoïdal

es pretén mesurar de 0,067 T. Així doncs

les oscil· lacions del camp magnètic generat pel 

de 1,5 µs), 0,33 MHz. Per altra banda, l’amplitud del voltatge:

V =
Les impedàncies corresponents a l

¶
¶z

Resolent el circuit estacionari de forma fasorial, 

borns de l’oscil· loscopi (50 Ω) és de 104

una diferència negligible a l’hora de fer les mesures i, per tant, no es 

capacitius. 
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Figura 7.11. Esquema equivalent del circuit de mesura.  

n circuit com el de la Figura 7.11 connectat a l’oscil· loscopi mitjançant una 

la font sinusoïdal correspon a la inducció provocada pel camp 

0,067 T. Així doncs, la freqüència del circuit, corresponent

les oscil· lacions del camp magnètic generat pel pinger, és la de un període de 3 

Per altra banda, l’amplitud del voltatge: 

�! · f · � · � = 104,82	V 

es impedàncies corresponents a la inductància, a la capacitància i a la resistència interna són:

¶3 � ·�. � 0,4694·Ω 

�
1

·�0
� �18916,99·¸ 

¶| � 1,1¸ 

estacionari de forma fasorial, s’obté que la diferència de potencial en els 

és de 104,05 V amb un desfasament de 1,05 º. 

a l’hora de fer les mesures i, per tant, no es contemplaran

Càlcul i caracterització magnètica d’un imant pinger 

connectat a l’oscil· loscopi mitjançant una 

correspon a la inducció provocada pel camp extern que 

ent al període de 

de 3 µs (semi sinus 

(7.12) 

i a la resistència interna són: 

(7.13) 

(7.14) 

(7.15) 

la diferència de potencial en els 

Això representa 

contemplaran els efectes 
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8. RESULTATS EXPERIMENTALS 

A partir d’aquí, el sistema pinger ja està construït i muntat (Fig. 8.1), tant la font 

d’alimentació com el propi imant. En els apartats posteriors es presenten i comenten els 

resultats experimentals obtinguts, tant elèctrics com magnètics. 

 

Figura 8.1. Conjunt pinger, identificant els diferents elements que el composen. 

 

8.1. Mesures de la Font d’Alimentació 

Els càlculs fets prèviament sobre la font d’alimentació pressuposen la descàrrega d’un 

condensador ideal sobre una bobina ideal, és a dir, sense cap resistència interna, ni cap efecte 

de les unions pn del tiristor encarregat de disparar la font ni cap inductància paràsita. Així 

doncs, a la realitat apareixen efectes resistius inevitables, així com efectes no lineals del 

tiristor, és a dir, una forma de pols que depèn de la diferència de potencial a la que han estat 

carregats els condensadors, com es veu a la Figura 8.2. Aquests efectes  provoquen que el 

període del pols variï de forma molt significativa respecte del cas ideal (Eq. 4.2) i també variï 

en funció de la intensitat de descàrrega i, per tant, en funció del camp magnètic resultant. Com 

que l’objectiu del pinger consisteix en observar els efectes produïts per diferents desviacions 
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del feix, la font ha de ser capaç arribar a un camp magnètic de 67 mT, associats a uns

alhora ha de produir un pols de període menor a 1,8 

Figura 8.2. Superposició dels polsos elèctrics per a 

Per contrarestar aquests efectes no ideals i el de les induc

disminuir la capacitat equivalent d

proporció gairebé de la meitat del que s’obtenia prèviament

condensadors de 0,6 μF en sèrie, aconsegui

calculada prèviament de 0,245 μF. 

A continuació es comenten els paràmetres 

de l’evolució dels paràmetres per a diferents voltatges

• Proporcionalitat voltatge i ampl

entre el voltatge de càrrega dels condensadors i l’amplitud

de ser lineal (Eq.4.4). En el gràfic 

sobretot per a voltatges baixos,

relació esdevé lineal. Això es deu a l’efecte resistiu de la unió pn del tiristor, que 

depèn de la diferència de potencial a la que es sotmet l’ànode i el càtode

disminueix a mesura que el potencial augmenta
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ser capaç arribar a un camp magnètic de 67 mT, associats a uns

de produir un pols de període menor a 1,8 µs per intensitats el més baixes possible.

 

. Superposició dels polsos elèctrics per a voltatges entre 1000 V i 10 kV.

aquests efectes no ideals i el de les inductàncies paràsites, s’ha d

equivalent del circuit per tal de reduir la durada del pols

la meitat del que s’obtenia prèviament. Per tal propòsit s’utilitzen 8 

, aconseguint una capacitat de 0,075 μF, enfront de la 

F.  

els paràmetres mesurats i controlats del pols, així com els gràfics 

els paràmetres per a diferents voltatges i les seves implicacions

Proporcionalitat voltatge i amplitud del pols de corrent: En el cas ideal

ga dels condensadors i l’amplitud del pols de corrent

. En el gràfic de la Figura 8.3 s’evidencien efectes no lineal

sobretot per a voltatges baixos, però a partir de certs valors al voltant de 2000 V

Això es deu a l’efecte resistiu de la unió pn del tiristor, que 

depèn de la diferència de potencial a la que es sotmet l’ànode i el càtode

disminueix a mesura que el potencial augmenta. 
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ser capaç arribar a un camp magnètic de 67 mT, associats a uns 2028 A, 

és baixes possible. 

voltatges entre 1000 V i 10 kV. 

, s’ha decidit 

pols en una 

s’utilitzen 8 

F, enfront de la 

, així com els gràfics 

i les seves implicacions.  

En el cas ideal la relació 

del pols de corrent hauria 

s’evidencien efectes no lineals, 

valors al voltant de 2000 V la 

Això es deu a l’efecte resistiu de la unió pn del tiristor, que 

depèn de la diferència de potencial a la que es sotmet l’ànode i el càtode i que 
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Figura 8.3. Relació entre l’amplada del pols i el voltatge de càrrega dels condensadors. 

 

• Durada del pols de intensitat: És el temps que tarda la intensitat en pujar i baixar, com 

es representa a la Figura 8.4. Aquest temps, degut als efectes del semiconductor, depèn 

de la diferència de potencial a la que es carreguen els condensadors i pateix varis 

retards respecte el cas ideal, bàsicament deguts al temps d’obertura de conducció i el 

temps de recuperació del tiristor. 

 

Figura 8.4. Captura de pantalla de l’oscil· loscopi. El senyal grog correspon a la intensitat que circula per la bobina del 
pinger, el senyal verd al voltatge induït a la bobina de mesura i el senyal lila és la integral del voltatge induït, és a dir, 

el flux magnètic. Els cursors marquen el temps de durada del pols elèctric. 

• Durada del pols magnètic: És el temps que tarda el camp magnètic en pujar i baixar. 

Degut als efecte de la cambra de buit, no es correspon exactament al temps de pols de 

la intensitat, tal i com es veu a la Figura 8.4. Interessa veure a partir de quina 

diferència de potencial el temps de pols magnètic és menor a 1,8 μs per saber a partir 

de quines deflexions es pot utilitzar el pinger. Per el càlcul de les deflexions s’ha 

utilitzat l’expressió (6.4) a partir del camp magnètic integrat mesurat. 
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Figura 8.5. Evolució de la durada del pols magnètic i la deflexió dels feix per diferents voltatges. 

Finalment a partir d’una càrrega de 1500 V s’obté un pols elèctric de 185,8 A i un pols 

magnètic de 4,52 mT de durada 1,78 μs. Així, es poden fer mesures a partir de deflexions de 

0,14 mrad fins a 2 mrad. 

• Temps d’obertura: És el temps que passa des de una intensitat nul·la fins que el diode 

condueix obertament. Com es pot veure a la Figura 8.6, al principi del pols hi ha un 

temps on hi ha poca inducció magnètica perquè el transistor restringeix el pas de 

corrent, després hi ha un punt d’inflexió i finalment el pols de corrent pren una forma 

sinusoïdal.  

 

Figura 8.6. Captura de pantalla de l’oscil· loscopi. El senyal grog correspon a la intensitat que circula per la bobina del 
pinger, el senyal verd al voltatge induït a la bobina de mesura i el senyal lila és la integral del voltatge induït, és a dir, 

el flux magnètic. Els cursors marquen el temps d’obertura. 

• Temps de pujada del corrent de valor nul a valor màxim: És el temps que triga el pols 

des de la situació inicial fins a que la intensitat pren el valor màxim. S’ha de controlar 

per tal de saber el moment de dispar i poder sincronitzar el pas d’electrons amb el 

valor màxim del camp. 
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Figura 8.7. Evolució del temps d’obertura i el temps de valor nul a valor màxim per diferents intensitats. 

Com es pot veure, a majors voltatges de càrrega i majors intensitats de pols, el temps 

d’obertura de la unió pn és menor i per tant és menor el temps de pujada. 

• Temps de recuperació: És el temps que es retarda el pas de corrent en la unió pn des 

de que està polaritzada en inversa fins que deixa de circular corrent. Com es pot veure 

al gràfic de la Figura 8.8, aquest valor és aproximadament constant al voltant de 0,1 

μs. 

• Amplitud de la intensitat en el temps de recuperació: És la màxima intensitat en 

inversa que circula per la unió pn per l’efecte del temps de recuperació i és 

aproximadament proporcional al voltatge de càrrega del circuit, representant al voltant 

d’un 10% de l’amplitud del pols de corrent.  

 

Figura 8.8. Evolució de l’amplada de corrent i el temps de recuperació per a diferents intensitats. 
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8.2. Mesures magnètiques 

8.2.1. Procediment 

Per tal de mesurar el camp magnètic generat pel pinger s’utilitza la bobina de mesura del 

camp local descrita en el capítol 7 i una estructura de fibra de vidre que permet tenir 

controlada la posició sense interferir en la mesura, tal i com es pot observar a la figura 8.9. 

Les coordenades que s’utilitzen corresponen a la posició del centre de la bobina de mesura, tot 

i que en realitat el camp que es troba és el corresponent al promig en tota l’àrea. 

 

Figura 8.9. Pinger,bobina de mesura i estructura de posicionament. 

Així, s’utilitza l’oscil· loscopi digital DSOX3104A d’Agilent Technologies, les principals 

característiques són: 

• Nombre de canals: 4 

• Amplada de banda: 1 GHz 

• Nombre de bits: 8 

Les mesures que es presenten corresponen al valor màxim del pols magnètic, a partir de la 

integral del voltatge induït (Eq. 6.3). Per tal de validar el pinger es busca obtenir una 

sensibilitat a l’hora de calcular el camp magnètic: 

∆BB = 5 · 101l (8.1) 

El voltatge induït, que és el que s’observa a l’oscil· loscopi, és proporcional al camp magnètic: 
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∆VV = 5 · 101l (8.2) 

Per tant, el nombre de bits necessaris per tal resolució és: 

12y = 5 · 101l (8.3) 

        * = 10,96 

Es requereixen 11 bits efectius, és a dir, 3 bits extra respecte els 8 de l’oscil· loscopi. Per tal 

d’augmentar la resolució de l’oscil· loscopi, s’ha utilitzat el mode promig que permet 

augmentar el nombre de bits efectius segons la expressió: 

*º	B&'�	
�'X$ = 0,5 · %§)��, (8.4) 

on N és el nombre de mostres que es prenen a l’hora de fer el promig. 

Es comprova que es necessiten mitges de 64 mostres en el mode promig. Així, les condicions 

de mesura per a cada punt són: 

• Mode promig, amb mostres de N=64. 

• 192 mostres en total per a cada mesura, per garantir tenir 3 grups mostrals 

independents entre ells. 

• Les mesures del camp magnètic s’han normalitzat respecte la intensitat. El camp 

magnètic de cada mesura es divideix per la intensitat a la qual ha estat generat i es 

multiplica per la intensitat promig de totes les mesures, amb l’objectiu de poder 

comparar els camps en diferents posicions. 

• El voltatge al que es carreguen els condensadors a l’hora de fer les mesures és de 9 

kV. 

• Els eixos de referència es mostren a la Figura 8.10. S’ha de tenir en compte que els 

electrons passen pel pinger en direcció longitudinal z i que el pinger mesura 30 cm, és 

a dir, la zona interior del pinger és -15cm<z<15cm. 



70 Càlcul i caracterització magnètica d’un imant pinger 
 

 

 
Figura 8.10. Eixos de referència utilitzats en les mesures. La imatge representa una planta del pinger horitzontal i 

l’origen de referència es pren al mig d’una aresta de l’imant. 

 

8.2.2. Relació entre el voltatge de càrrega i el camp magnètic 

Per a caracteritzar el pinger i el seu rang de funcionament, s’ha de comprovar la linealitat 

entre el voltatge de càrrega dels condensadors i l’amplitud del pols magnètic produït per la 

descàrrega. El camp magnètic representat correspon al mesurat en una posició central a 

l’interior del pinger. 

 

Figura 8.11. Relació entre l’amplitud del pols magnètic i el voltatge de càrrega dels condensadors. 

A la Figura 8.11, es pot veure l’efecte de la font d’alimentació que provoca que la relació a 

voltatges baixos no sigui lineal. No obstant, es garanteix que amb el circuit disponible es pot 

arribar a un camp magnètic de 67 mT al voltant de 11 kV. 
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8.2.3. Mesures amb cambra de buit 

Les primeres mesures s’han al pinger amb la cambra ceràmica de buit, que es com serà 

instal·lat a l’anell. La intensitat promig de les mesures realitzades és de 1697,22 A, amb la 

qual els camps magnètics estan normalitzats. Els resultats son: 

y (cm) B a x=7,5 mm (mT) B a x=28mm (mT) B a x=47mm (mT) B a x=67,5mm (mT) 

-19,6 1,3150 1,2868 1,5762 1,2228 

-16,9 10,254 11,720 12,169 10,275 

-14,2 44,019 42,399 44,862 42,650 

-11,5 58,282 58,458 58,354 57,966 

-8,8 57,384 57,346 57,514 57,510 

-6,1 57,495 57,426 57,452 57,660 

-3,4 57,225 57,612 57,480 57,462 

-0,7 57,582 57,331 57,582 57,446 

2 57,318 57,176 57,143 57,346 

4,7 57,314 57,143 57,250 57,279 

7,4 57,298 57,208 57,195 57,255 

10,1 57,357 57,232 57,258 57,562 

12,8 57,823 57,554 57,571 57,556 

15,5 36,309 36,967 39,134 37,411 

18,2 7,5249 7,5328 7,8831 7,5853 

Taula 8.1. Taula corresponent a les mesures magnètiques amb cambra del pinger. 

A la Figura 8.12 es representa gràficament aquests resultats al llarg del pinger, obtenint un 

mapa del camp magnètic per la zona on passen els electrons. 
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Figura 8.12. Distribució del camp magnètic amb cambra en l’espai

Es pot notar que els valors representats contenen camps corresponent a les zones exteriors al 

pinger, concretament tots aquells que estiguin situats a 

decau ràpidament perquè la bobina de mesura no queda completament 

del pinger. Per tal de poder avaluar la qualitat del camp generat, a 

els resultats de la zona interiors al imant, excloent els valors exteriors. Per millorar la 

interpretació del resultat, la variable representada correspon 

cada posició i el camp magnètic promig en 
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. Distribució del camp magnètic amb cambra en l’espai. 

Es pot notar que els valors representats contenen camps corresponent a les zones exteriors al 

, concretament tots aquells que estiguin situats a z<-13,5cm i z>13,5cm

perquè la bobina de mesura no queda completament a l’interior de l

. Per tal de poder avaluar la qualitat del camp generat, a la Figura 8.13

al imant, excloent els valors exteriors. Per millorar la 

interpretació del resultat, la variable representada correspon al quocient del camp 

el camp magnètic promig en tot el rang representat.  
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Es pot notar que els valors representats contenen camps corresponent a les zones exteriors al 

cm, on el camp 

terior de la bobina 

la Figura 8.13 es mostren 

al imant, excloent els valors exteriors. Per millorar la 

camp magnètic en 

(8.5) 
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Figura 8.13. Qualitat

En el gràfic de la Figura 8.13

properes a la sortida del imant. Això es deu a que hi ha la tornada

pinger als extrems (Fig. 8.14

perpendicular a la zona on es mesura

troba  a la posició z=-11,5 mm

es tracta d’una posició simètrica i a les zones properes a l’extrem qualsevol 

la posició afecta de manera 

Així doncs, si no es tenen en compte aquests valors puntuals que tenen una causa identificada, 

la homogeneïtat del camp a l’interior del pinger és molt bona, sent el camp magnètic màxim 

de 57,660 mT ,el mínim 57,143 mT i la mitjana

l’interior del pinger per a un voltatge de 9 kV é
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Qualitat  del camp magnètic a l’interior del pinger amb cambra

de la Figura 8.13 es pot veure la existència de petits pics de camp a les zones més 

properes a la sortida del imant. Això es deu a que hi ha la tornada de la bobina de coure del 

. 8.14) amb la qual cosa hi ha una intensitat addicional, també 

perpendicular a la zona on es mesura, que causa un camp magnètic addicional

mm mentre que a z=12,8 mm el pic no és tant pronunciat ja que no 

d’una posició simètrica i a les zones properes a l’extrem qualsevol 

la posició afecta de manera molt significativa a la mesura. 

Figura 8.14.Tornada de la bobina del pinger. 

en compte aquests valors puntuals que tenen una causa identificada, 

la homogeneïtat del camp a l’interior del pinger és molt bona, sent el camp magnètic màxim 

0 mT ,el mínim 57,143 mT i la mitjana és 57,370 mT. Així, el valor del camp 

per a un voltatge de 9 kV és de 57,37 mT ± 5‰. 
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Per observar la evolució longitudinal del camp de manera més clara es representa el camp 

promig en cada secció (z constant) mesurada al llarg de z. 

 

Figura 8.15. Camp magnètic promig al llarg del pinger. 

A la Figura 8.16 es representa la qualitat magnètica dels camps magnètics promitjos, restringit 

a les zones interiors del pinger. 

 

Figura 8.16. Qualitat del camp magnètic promig al llarg de l’interior del pinger.  

Finalment, per veure la evolució transversal del camp, a la Figura 8.17 es presenta un gràfic 

on es veu el perfil del camp en direcció x per a les diferents seccions z. La qualitat s’ha 

calculat com  la relació del camp magnètic d’una posició respecte el camp promig de la seva 

secció. 
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Figura 8.17. Perfil transversal de la qualitat del camp magnètic per a diferents seccions. 

En aquest gràfic es pot veure que a excepció dels valors extrems, corresponent a z=-11,5 cm i 

z=12,8 cm, tots els valors queden confinats en un rang de ± 5‰, valor que s’havia marcat 

com a objectiu del disseny. 

 

8.2.4. Mesures sense cambra de buit 

S’ha repetit el mateix procediment sense incloure la cambra ceràmica recoberta de titani amb 

la finalitat d’observar el mateix perfil magnètic i assegurar que no hi ha defectes provocats per  

la pel·lícula de titani. En aquest cas el tractament de dades és idèntic, amb una intensitat 

promig corresponent a 1693,79 A. 
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y (cm) B a x=7,5 mm (mT) 

-19,6 1,3124 

-16,9 10,727 

-14,2 43,455 

-11,5 58,882 

-8,8 57,541 

-6,1 57,680 

-3,4 57,707 

-0,7 57,509 

2 57,432 

4,7 57,543 

7,4 57,754 

10,1 57,513 

12,8 57,882 

15,5 36,311 

18,2 7,6799 

Taula 8.2. Taula corresponent a les mesures magnètiques sense cambra del pinger

Les Figures 8.18 i 8.19 es mostren els perfils magnètics, en tot el conjunt i a la zona interior 

respectivament. 

Figura 8.18. Distribució del camp magnètic 
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B a x=28mm (mT) B a x=47mm (mT) B a x=67,5mm (mT)

1,2842 1,5730 1,2204
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7,6939 7,7622 7,5573

. Taula corresponent a les mesures magnètiques sense cambra del pinger

mostren els perfils magnètics, en tot el conjunt i a la zona interior 

. Distribució del camp magnètic sense cambra en l’espai. 
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B a x=67,5mm (mT) 
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. Taula corresponent a les mesures magnètiques sense cambra del pinger. 
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Figura 8.19

Es pot observar que les distribucions magnètiques es corresponen a la situació amb cambra

incloent els pics a la sortida de

pel·lícula de titani, s’observa quina és la evolució longitudinal de la relació entre els camps 

magnètics de les diferents seccions 

Figura 8.20. Gràfic corresponent a la relació dels camp del pinger sense cambra

Una tendència que s’observa en 
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8.19. Qualitat del camp magnètic interior sense cambra ceràmica

Es pot observar que les distribucions magnètiques es corresponen a la situació amb cambra

incloent els pics a la sortida de l’imant. Per altra banda, per veure l’esmorteïment causat per la 

pel·lícula de titani, s’observa quina és la evolució longitudinal de la relació entre els camps 

de les diferents seccions z, sense cambra respecte amb cambra

corresponent a la relació dels camp del pinger sense cambra ceràmica
mateixos punts del pinger amb cambra. 

Una tendència que s’observa en la Figura 8.20 és la caiguda de dos valors per sota de la unitat 

concretament a les zones properes a z=±15 cm. Això es deu a que es tracta d’

, on hi ha una part de la bobina de mesura a l’interior i una part a 

l’exterior, de manera que a petites variacions de la posició el camp detectat varia de forma 
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cambra ceràmica. 

Es pot observar que les distribucions magnètiques es corresponen a la situació amb cambra, 

. Per altra banda, per veure l’esmorteïment causat per la 

pel·lícula de titani, s’observa quina és la evolució longitudinal de la relació entre els camps 

, sense cambra respecte amb cambra. 
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substancial. A partir de z=±20 cm, la bobina de mesura ja està completament fora del pinger i 

els valors tornen a ser més consistents i propers a 1. 

Per a calcular l’esmorteïment causat per la cambra s’utilitza l’expressió (5.25), tenint en 

compte que el valor màxim del camp magnètic a l’interior del pinger amb cambra és de 

57,658 mT i sense cambra 58,227 mT: |�tuv.wxywx	zut{|u − �}~�.ut{	zut{|u|�tuv.wxywx	zut{|u = |58,227	(A − 57,658	(A|58,227	(A = 0,977	% 

 La variació relativa del camp magnètic amb i sense cambra és del 0,977 %, enfront de la del 

0,983 % trobada en la simulació transitòria del capítol 5.  

 

8.2.5. Mesura i càlcul del camp integrat 

Finalment, s’utilitza la bobina de mesura del camp integrat per tal de trobar el camp integrat 

responsable de la deflexió del feix. Aquesta consisteix en una bobina més llarga que el pinger 

(lbobina>lpinger), de manera que es mesura directament el camp integrat BL a partir del flux 

magnètic. Així, és compara el camp integrat trobat amb la bobina llarga i el càlcul del camp 

integrat a partir de les mesures locals segons l’expressió (Eq. 8.6), per a les diferents 

coordenades x mesurades prèviament: 

0$(�	&*'
)X$' =º�P¥zuP · %{¥{�yu	�x	txw»|u (8.6) 

 

 

 

 

  

x1 (T·m) x2 (T·m) x3 (T·m) x4 (T·m) 

Camp integrat calculat 0,01801 0,01801 0,01817 0,01817 

Camp integrat mesurat 0,01796 0,01792 0,01808 0,01812 

Diferència relativa % 0,278 0,499 0,495 0,275 

Taula 8.3. Resum dels resultats de les mesures amb les dues bobines. 
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8.2.6. Resum mesures 

• S’assoleixen els 67 mT a un voltatge de càrrega d’11 kV 

• Amb la cambra de buit, el camp magnètic promig a una intensitat de 1697,22 A és de 

57,37 mT. Així doncs la relació entre la intensitat i el camp magnètic generat és de 

0,034 mT/A, en comparació als 0,033 mT/A trobats en la simulació numèrica 

• Els camps magnètics a l’interior del pinger queden confinats en un marge del ±5‰ 

• Pel que fa a la qualitat del camp, no s’ha identificat cap patró clar, més enllà de petits 

pics magnètics als extrems de causa justificada. 

• L’atenuació promig causada per la cambra ceràmica és del 0,977% a diferència de 

0,983% trobada en les simulació transitòria. 

• El camp integrat promig calculat és de 0,01809 Tm. La mesura amb la bobina de camp 

integrat per altra banda és, en promig, de  0,01802 Tm. La diferència relativa és de 

0,387 %. 
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9. COSTOS 

Pel que fa als costos dels pingers, aquests es classifiquen en els següents grups: 

• Components electrònics: Aquí s’inclou tot l’equip necessari per al muntatge de la 

pròpia font d’alimentació, per exemple, els condensadors o els tiristors SCR 

• Caixa de suport: És a dir, tota l’estructura externa necessària per a la seva instal·lació 

i per el procés d’alineament 

• Materials dels imants: Es refereixen a les ferrites utilitzades en el nucli magnètic, així 

com el coure emprat en les bobines 

• Equips de control: Tots aquells equips electrònics que s’encarreguen d’alimentar els 

condensadors, els tiristors i controlar el funcionament dels pingers (Control Unit) 

• Cables varis i recanvis: Correspon al conjunt de cablejat i de peces de recanvis per a 

preveure futures fallides 

• Costos de fabricació (externs): Aquests fan referència als costos de fabricació de les 

diferents peces que composen el conjunt. 

• Cambra ceràmica de buit 

A continuació es mostren els costos classificats en les diferents partides mencionades: 

Components electrònics 8.130 € 

Caixa de suport 2.285 € 

Materials dels imants 6.864 € 

Equips de control 24.783 € 

Cables i recanvis 5.220 € 

Costos de fabricació 3.168 € 

Cambra ceràmica 30.000 € 

Total 80.450 € 

Taula 9.1. Resum dels costos. 
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10.  IMPACTE AMBIENTAL 

L’impacte ambiental del pinger es pot classificar en tres grups: 

• Radiació sincrotró: Degut a que el conjunt pinger desvia un feix d’electrons, aquest 

procés genera radiació sincrotró, que és una radiació electromagnètica de molta 

intensitat. No obstant, aquest fet està altament controlat en tota la instal·lació d’ALBA 

d’acord a la normativa, de manera que aquest impacte es pot declarar nul, en tant que 

no s’emet radiació al medi. 

• Materials utilitzats: Els principals materials utilitzats en el conjunt pinger, més enllà 

dels components electrònics, són l’alumini de l’estructura externa, el coure per a les 

connexions elèctriques i la bobina del pinger i les ferrites per al jou magnètic. Pel que 

fa al coure i l’alumini són metalls totalment reciclables mitjançant diferents processos 

tèrmics, mentre que la ferrita, en tant que material ceràmic, no és pot reciclar en el 

sentit estricte del terme. 

• Consum elèctric: El consum elèctric del conjunt pinger es situa al voltant dels 60 W a 

un funcionament d’1 Hz. Això, segons ree, correspon a unes emissions de 14,4 g 

CO2/h durant el període de funcionament. 
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 CONCLUSIONS 

En el treball s’ha dissenyat un imant polsant dipolar tipus finestra (Windows-type magnet) per 

a la instal·lació del sincrotró ALBA i una font d’alimentació per l’imant. La funció de l’imant 

consisteix en efectuar estudis de la dinàmica no lineal del feix. Les dimensions del pinger 

queden recollides a l’Annex B. Tal i com s’ha pogut comprovar en la simulació numèrica el 

pols de corrent necessari per a poder arribar als 67 mT corresponents al camp magnètic 

màxim és d’amplitud 2028 A i la qualitat del camp ∆B/B en una secció del pinger és de 

0,82‰  

Per tal de poder validar i fer mesures magnètiques del camp magnètic local del pinger s’ha 

caracteritzat el circuit elèctric utilitzat en les mesures. Posteriorment s’ha dissenyat i construït 

una bobina de mesura, seguint uns criteris que perseguien obtenir un equip per a mesures 

suficient precises amb uns errors controlats i assumibles. Les dimensions de la bobina són 

30mm x 83mm i té 3 voltes. 

Pel que fa a la font d’alimentació, en primera instància s’han calculat els seus paràmetres. 

S’ha obtingut que era necessària una capacitància total de 0,245 μF per tal de produir un pols 

d’amplada 1,5 μs. No obstant, degut als efectes resistius, inductàncies paràsites i a la unió pn 

de potència s’ha requerit associar vuit condensadors, obtenint una capacitància equivalent de 

0,075 μF.  En la validació de la font s’ha pogut comprovar que la durada del temps de pols 

magnètic depèn de la diferència de potencial a la que es descarregaven els condensadors, de 

manera que a partir dels 1,5 kV s’obté un pols magnètic d’amplada menor a 1,8 μs, que és el 

temps que tarden els electrons a fer dues revolucions a l’anell del sincrotró. Així, es pot dur a 

terme l’estudi de dinàmica del feix a partir d’un valor de camp de 4,52 mT, que es produeix a 

un voltatge de 1500 V, fins als 67 mT corresponents a un voltatge de 11 kV. Amb això es pot 

obtenir desviacions del feix d’electrons d’energia 3 GeV des dels 0,14 mrad fins als 2 mrad 

necessaris.  

Finalment, s’ha pogut validar el disseny duent a terme les mesures magnètiques, tant amb 

cambra de buit com sense, amb una bobina de mesura del camp local i amb una bobina de 

mesura del camp integrat, a un voltatge de 9 kV. Aquestes han servit per corroborar la 

simulació numèrica i el disseny. En el treball s’han analitzat i comparat els resultats obtinguts. 

Principalment s’ha comprovat una bona homogeneïtat del camp en la direcció transversal i 



84 Càlcul i caracterització magnètica d’un imant pinger 
 

 

longitudinal, amb una variació relativa màxima de ±5‰ en la zona interior i una atenuació 

deguda a la cambra ceràmica de 0,977 %.  

Les conclusions i els principals resultats obtinguts són: 

• L’imant pinger compleix amb les especificacions prèvies de disseny. 

• Es poden fer mesures del feix en deflexions contingudes entre 0,14 mrad fins a 2 

mrad, amb voltatges de càrrega del sistema de condensadors entre 1,5 kV i 11 kV.  

• La relació entre el camp magnètic generat al pinger i la intensitat que circula per la 

seva bobina és de 0,034 mT/A. 

• L’atenuació causada per la cambra de buit és del 0,977%. 

Actualment el sistema pinger desenvolupat durant el treball està instal·lat a l’anell 

d’emmagatzematge d’ALBA i s’utilitza per a estudis de la dinàmica del feix. 
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ANNEXOS  

A. Característiques de la ferrita del nucli magnètic 
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B. Plànol del Pinger
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C. Plànol de la cambra ceràmica de buit  
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D. Perfil dels polsos elèctrics i magnètics obtinguts a diferents voltatges 

 

 

Figura D.1. Polsos elèctrics i magnètics a 1000 V. 

 

 

 

 

Figura D.2. Polsos elèctrics i magnètics a 2 kV. 
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Figura D.3. Polsos elèctrics i magnètics a 3 kV. 

 

Figura D.4. Polsos elèctrics i magnètics a 4 kV. 

 

Figura D.5. Polsos elèctrics i magnètics a 5 kV. 
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Figura D.6. Polsos elèctrics i magnètics a 6 kV. 

 

Figura D.7. Polsos elèctrics i magnètics a 7 kV. 

 

Figura D.8. Polsos elèctrics i magnètics a 8 kV. 
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Figura D.9. Polsos elèctrics i magnètics a 9 kV. 

 

 Figura D.10. Polsos elèctrics i magnètics a 10 kV. 

 

Figura D.11. Polsos elèctrics i magnètics a 11 kV. 
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