
 

Sincrotronitza’t!  
CARTES DE PREGUNTES PER IMPRIMIR 

 

 
Un sincrotró és… 

a) Un tipus d’accelerador de partícules 
que genera força mecànica 

 
b) Un tipus d’accelerador de 
partícules que pot col·lidir 

partícules o també generar llum de 
sincrotró 

 
c) Un dispositiu mòbil que envia 

senyals a través de la llum 
 

d) Un dispositiu mòbil que envia 
senyals a través del buit 

 
 

El sincrotró accelera partícules a gran 
velocitat i… 

a) Utilitza camps electromagnètics 
per guiar les partícules en una 

trajectòria 
b) Utilitza energia solar per guiar les 

partícules en una trajectòria 
c) Utilitza la llum per guiar les 

partícules en una trajectòria 
d) Utilitza energia nuclear per guiar 

les partícules en una trajectòria 
 

Veritat o fals: 

Les partícules accelerades amb el sincrotró 
emeten un tipus de radiació anomenada 
“llum de sincrotró” amb la qual es poden 

analitzar un munt de coses. 
 
 

Veritat 
 

 

La llum de sincrotró té aplicacions en 
el camp de… 

a) La medicina 
b) Les energies renovables 

c) La conservació del patrimoni 
històric 

d) Totes les anteriors són correctes 
 



 

La ciència utilitza la llum del sincrotró 
des de… 

 

a) Inicis del segle XIX 
b) Finals del segle XIX 

c) El segle XX 
d) Inicis del segle XXI 

 
 

 
 Quants sincrotrons hi ha a tot el 

món? 

 

a) 2 
b) 10 
c) 40 

d) Més de 50 
 

On està instal·lat el Sincrotró ALBA? 

 

a) Barcelona 
b) Berna 

c) Madrid 
d) Cerdanyola del Vallès 

Veritat o fals: 

La llum de sincrotró permet obtenir 
informació sobre l’estructura atòmica, la 

composició química i altres 
característiques de la matèria que volem 

analitzar.  
. 
 

Veritat 

Els electrons són… 

a) Partícules amb càrrega negativa 
que es mouen al voltant del nucli 

d’un àtom 
b) Partícules amb càrrega positiva que 

es mouen al voltant del nucli d’un 
àtom 

c) Partícules sense càrrega que es 
mouen al voltant del nucli d’un àtom 

d) Partícules del nucli d’un àtom 
 

Vertitat o fals: 

Gràcies a experiments amb la llum de 
sincrotró s’han produït avenços en la 

recerca de la malària. 
 

Veritat 

Veritat o fals: 

El Sincrotró ALBA està compost per dos 
acceleradors: un accelerador lineal i un 

anell propulsor. 
 

 
Fals 

 
[Està compost per tres acceleradors. 
A més d’aquests dos acceleradors n’hi 

ha un tercer: un anell 
d’emmagatzematge  

(storage ring)]. 
 

En quin accelerador del Sincrotró 
ALBA es generen els electrons per 

iniciar el procés de creació de la llum 
de sincrotró? 

 

a) A l’accelerador lineal 
b) A l’anell propulsor 

c) A l’anell d’emmagatzematge 
d) Totes les anteriors són falses 

 
 
 



 

A quina energia circulen els electrons 
en l’anell d’emmagatzematge?  

 

a) 1 gigaelectró-volts 
b) 3 gigaelectró-volts 
c) 6 gigaelectró-volts 
d) 9 gigaelectró-volts 

 
 

La llum de sincrotró es desvia als 
laboratoris, on es duen a terme els 

experiments. Aquests laboratoris es 
coneixen com a… 

a) Línies d’energia 
b) Línies d’electrons 

c) Línies d’accelerador 
d) Línies de llum 

 
 

Quantes línies de llum hi ha 
actualment en el Sincrotró ALBA? 

 

a) 3 
b) 5 

c) 10 
d) 12 

 

Veritat o fals: 

La tècnica d’interacció de la llum 
sincrotró amb la mostra a analitzar és 

sempre la mateixa. 
 

Fals 
 

[Cada laboratori utilitza una tècnica 
particular d’interacció entre la llum de 

sincrotró i la mostra a analitzar.] 

La llum sincrotró es genera en… 

a) L’accelerador lineal 
b) L’anell propulsor 

c) L’anell d’emmagatzematge 
d) Totes les anteriors són falses 

 

Veritat o fals: 

En l’anell d’emmagatzematge, la llum de 
sincrotró es genera de manera tangencial 

a la trajectòria dels electrons. 
 

Veritat 

La llum es transmet a través de l’espai 
mitjançant… 

a) Ones electromagnètiques 
b) Ones acústiques 

c) Ones alfa 
d) Totes les anteriors són falses 

Veritat o fals: 

Es denomina espectre electromagnètic la 
distribució energètica del conjunt de les 

ones electromagnètiques. 
 

Veritat 



 

La llum de sincrotró comprèn un rang 
de l’espectre electromagnètic… 

 

a) Des de la radiació microones fins als 
raigs X 

b) Des de la llum visible fins als raigs 
gamma  

c) Des de l’infraroig fins als raigs X 
d) Desde l’infraroig fins als raigs 

gamma 

 

La longitud d’ona és… 

 

a) La distància entre el principi i el 
final d’una ona completa  

b) La separació espacial que existeix 
entre dos punts l’estat de moviment 

dels quals és idèntic 
c) Les dues anteriors són correctes 
d) La capacitat de la llum de penetrar 

l’atmosfera terrestre 

 

 

 

Conèixer la longitud d’ona és 
important en un accelerador de 

partícules perquè… 

 

a) Una longitud d’ona major permet 
observar detalls de la matèria amb 

més resolució 
b) Una longitud d’ona menor 
permet observar detalls de la 
matèria amb més resolució 

c) Una longitud d’ona mitjana permet 
observar detalls de la matèria amb 

més resolució 
d) Totes les anteriors són falses 

 

Veritat o fals: 

En general, l’electró es considera una 
partícula elemental, ja que no té 

components ni pot dividir-se en partícules 
més petites. 

 
Veritat 

 

Veritat o fals: 

Un fotó és una partícula elemental que 
compon la llum. 

 
Veritat 

Els fotons… 
 

a) Viatgen en el buit a velocitat 
constant i no tenen massa ni 

càrrega elèctrica. 
b) Viatgen en el buit a velocitat 
constant, tenen massa i càrrega 

elèctrica positiva. 
c) Viatgen en el buit a velocitat 
constant, tenen massa i càrrega 

elèctrica negativa. 
d) Viatgen en el buit a velocitat 
constant, no tenen massa i tenen 

càrrega elèctrica negativa. 
 

En accelerar una partícula amb 
càrrega elèctrica, com per exemple un 

electró… 

a) Es genera l’emissió de protons 
b) Es genera l’emissió de fotons  
c) Es genera l’emissió de neutrons 

d) Es genera l’emissió d’àtoms 
 

Els raigs X… 
 

a) Són radiacions electromagnètiques 
que no poden travessar la materia 

b) Són un tipus de radiació no 
ionitzant 

c) Quan interactuen amb la matèria 
originen partícules amb càrrega  

d) Són sempre de més energia que la 
llum visible 

 



 

En quin àmbit dels proposats a 
continuació és més habitual l’ús dels 

raigs X? 

 

a) Cuina 
b) Medicina 

c) Bellesa 
d) Totes les anteriors són certes  

 

En els sincrotrons es generen raigs 
X... 

 

a) Tous (de baixa energia) i durs 
(d’alta energia) 

b) Només de baixa energia (tous) 
c) Només d’alta energia (durs) 

d) D’energia intermèdia 
 

Veritat o fals: 
Els acceleradors de partícules tenen tots la 

mateixa forma. 
 

Fals 
 

[Poden tenir diferents formes 
depenent de la funció per a la qual 

estan dissenyats.] 
 
 

Existeixen diferents acceleradors de 
partícules que es divideixen en dues 

grans categories: 

 

a) Els acceleradors electrònics i els 
acceleradors circulars 

b) Els acceleradors electrònics i els 
acceleradors lineals 

c) Els acceleradors lineals i els 
acceleradors difusos 

d) Els acceleradors lineals i els 
acceleradors circulars 

 

Veritat o fals: 

En el camp de la medicina se solen fer 
servir acceleradors lineals 

. 

Veritat 

Els acceleradors lineals… 

 
a) Són més complexos que els 

acceleradors circulars 
b) Es van inventar després dels 

circulars 
c) S’utilitzen en la radioteràpia 
d) Sempre funcionen amb corrent 

altern 

 

Els acceleradors circulars… 

 

a) Poden generar una velocitat 
d’acceleració més gran que els lineals. 

b) Combinen camps elèctrics i 
magnètics 

c) Requereixen de menys espai per a la 
seva instal·lació 

d) Totes les anteriors són correctes 

 

Veritat o fals: 

Els acceleradors circulars necessiten menys 
espai per a la seva instal·lació, però també 
requereixen de molta més energia, per la 

qual cosa resulten més complexos i costosos 
que els lineals. 

 
 

Veritat 



 

El ciclotró, que és l’accelerador 
circular més senzill, es va inventar 

el… 

a) 1910 
b) 1930 
c) 1950 
d) 1970 

 

La llum de sincrotró es va descobrir 
el… 

 

a) 1947 
b) 1951 
c) 1963 
d) 1967 

 

Qui va fer la primera fotografia de 
l’ADN utilitzant la tècnica de difracció 

de raigs X? 

 

a) Francis Crick 
b) James Watson 

c) Maurice Wilkins 
d) Rosalind Franklin 

 

Veritat o fals: 

 

El 1968 es crea Tantalus, el primer 
sincrotró dedicat específicament a generar 
llum de sincrotró i en el qual es faran els 

primers mesuraments. 

 

Veritat 

 
 

Veritat o fals: 

El Sincrotró ALBA és l’accelerador de 
partícules circular més gran del món: 
consta d’un túnel amb una extensió de 

26,7 quilòmetres de llarg. 
 

Fals 
 

[El CERN té l’accelerador de 
partícules circular més gran del món.] 
 

En un sincrotró… 

a) El feix de partícules viatja al 
voltant d’un anell obert 

b) Les partícules viatgen a 
velocitats pròximes a la de la llum 
c) El feix de partícules gira en espiral 

d) Quan el feix de partícules s’accelera, 
la intensitat del camp magnètic 

disminueix 
 

Quina afirmació és falsa sobre el 
Sincrotró ALBA? 

 

a) Es va començar a construir el 
2008 

b) Va requerir una inversió d’uns 200 
milions d’euros 

c) Es va inaugurar el 2010 
d) És la instal·lació científica més 

avançada del país 
 

El Sincrotró ALBA ja supera els… 

a) 100 usuaris 
b) 500 usuaris 
c) 2500 usuaris 
d) 5000 usuaris 



 

En el Sincrotró ALBA s’han dut a 
terme ja més de… 

 

a) 100 experiments 
b) 700 experiments 
c) 1200 experiments 

d) 2000 experiments 

 

Des de la posada en marxa de 
Sincrotró ALBA, s’han generat… 

 
a) Al voltant de 7.000 hores de llum 

b) Al voltant de 23.000 hores de llum 
c) Al voltant de 37.000 hores de 

llum 
d) Al voltant de 100.000 hores de llum 

 

Veritat o fals: 

El sincrotró ALBA té un perímetre de 
270 metres i 17 trams rectes per fer-hi 

experiments. 
 

Veritat 
 
 

Existeixen sincrotrons… 

a) De primera generació 
b) De primera i segona generació 
c) De primera, segona i tercera 

generació 
d) De primera, segona, tercera i 

quarta generació 
 
 

El disseny del sincrotró ALBA... 

a) És de primera generació 
b) Ha iniciat el disseny per convertir-
se en sincrotró de segona generació 

c) Ha iniciat el disseny per 
convertir-se en sincrotró de quarta 

generació 
d) Manté el disseny dels acceleradors 

més antics 

Quins sincrotrons són de tercera 
generació? 

 

a) Sincrotró ALBA (Espanya) 
b) Elettra (Itàlia) 

c) Advanced Light Source (els Estats 
Units) 

d) Tots els anteriors 

Veritat o fals: 
Els sincrotrons de tercera generació 
generen un feix de llum milions de 

vegades més brillants que el sol. 
 

 
Veritat 

Has tingut sort… 
Llança el dau directament! 

 


