
Generador compacte de raigs X 

Col·legi Salesià Sant 
Josep 

Autoria 

Òscar Burés Mogollón 

Tutoria 

Xavier Moya Torán 

Matèria 

Física 

Idea inicial 

Aquest treball és un estudi que pre-
tén comprendre un nou tipus de ge-
nerador de raigs X, el qual està en 
fase de desenvolupament, des del 
punt de vista de la física, la logística i 
les diferents aplicacions que podrà 
tenir en la nostra societat, en deter-
minats àmbits, en un futur. Aquest 
treball engloba aspectes de física 
teòrica (sobretot física relativista) i 
també d’enginyeria física 
(paràmetres d’instal·lació, dimensi-
ons, aplicacions...) 

Procés d'elaboració 
La principal font d’informació d’a-
quest treball són les sessions rebudes 
amb el professor de la UPC, en Youri 
Koubychine, que és qui va proposar 
el tema i em va facilitar els coneixe-
ments bàsics per poder començar. 
Gràcies a aquests coneixements vaig 
poder elaborar una sèrie d’equacions 
que ens permeten determinar uns 
certs paràmetres. També em van ser 
útils per poder raonar sobre la ins-
tal·lació que pugui acollir aquest ge-
nerador.  

En aquest aspecte cal beneficis de la 
radiació X en certs àmbits. Per últim, es 
va fer una sessió de conclusió amb el 
professor mencionar l’ajuda d’altres 
professors universitaris que tenen rela-
ció amb estudis sobre radiació. Pel que 
fa a les possibles aplicacions, es van con-
sultar fonts web que aprofundeixen en 
els  Koubychine en la qual vam aclarir si 
tota la part deductiva del treball es po-
dia dur a terme en un futur. 

Conclusions 
Les conclusions que s’han pogut extreu-
re d’aquest treball es divideixen en dues 
parts: les conclusions del treball i les 
conclusions personals. Respecte les con-
clusions del treball, es dedueix que 
aquest generador és viable en un futur 
(encara que aquest sigui indefinit) i can-
viarà la manera de la gent de percebre 
la radiació, ja que molts més científics 
en podran tenir accés. Pel que fa a les 
conclusions personals, aquests coneixe-
ments sobre física, que he anat apre-
nent en aquest procés d’investigació, 
m’han donat les eines per poder veure 
l’actualitat científica i poder jutjar amb 
criteri sobre els avenços. 

X MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT EIXAMPLE 

http://serveiseducatius.xtec.cat/eixample/general/mostra-de-recerca/

