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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11267 - Magnetohidrodinàmica Solar: Aplicacions
Crèdits 1 de presencials (25 hores) 2 de no presencials (50 hores) 3 de totals (75 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Roberto José Soler Juan
roberto.soler@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura de "Magnetohidrodinàmica Solar: Aplicacions" forma part del mòdul d'Astrofísica i Relativitat
del Màster de Física Avançada i Matemàtica Aplicada. Aquesta assignatura es complementa amb la de
"Magnetohidrodinàmica Solar: Fonaments", encara que l'assignatura de "Fonaments" no és un requisit
necessari per a cursar l'assignatura d'"Aplicacions". Aquesta assignatura està tambié relacionada amb
"Introducció a la Física Solar" i "Simulacions Numèriques en Magnetohidrodinàmica".

A aquesta assignatura s'aplica la teoria de la Magnetohidrodinàmica per a estudiar ones i oscil.lacions a
l'atmosfera del Sol. De manera més específica, el temari gira en torn a l'estudi teòric d'un fenòmen particular:
les oscil.lacions transversals de bucles coronals. Els continguts de l'assignatura s'aniran introduint a mesura
que els diferents aspectes d'aquest fenòmen són analitzats.

El professor responsable de l'assignatura, el Dr. Roberto Soler, és Doctor en Física per la UIB i investigador
del Departament de Física. Amb anterioritat, va ser becari "Marie Curie" en la Universidad de Lovaina (KU
Leuven, Bèlgica). El seu camp d'especializació és l'estudi d'ones magnetohidrodinàmiques i inestabilitats
a l'atmosfera solar. Ha publicat més de 36 articles de recerca en aquest camp a revistes internacionals
amb revisors ("peer-reviewed") i ha realitzat contribucions a més de 30 congressos científics nacionals i
internacionals. El perfil del professor es l'idoni per a impartir aquesta assignatura.

Requisits

No es necessita cap requisit específic, a part dels de caràcter general necessaris per a cursar el Màster.

Recomanables
Coneixements de mecànica de fluïds i d'electromagnetisme.

Coneixements de mètodes matemàtics aplicats a la Física.
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Ús de programes de càlcul simbòlic (Mathematica, etc.)

Competències

Els alumnes d'aquesta assignatura podràn assolir les següents competències.

Específiques
* Capacitat d'aplicar el formalisme de la magnetohidrodinàmica a la física del plasma per a la solució de

problemes de Física Solar.
* Capacitat d'utilitzar i adaptar models matemàtics per a descriure fenòmens físics a l'atmosfera solar..

Genèriques
* Capacitat d'adoptar i posar en pràctica un procés de recerca avançada i de demostrar una comprensió plena

dels aspectes teòrics i pràctics de la metodologia científica..
* Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins contexts més amplis relacionats amb la seva àrea d'estudi..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Introducció.

Oscil.lacions i ones a l'atmosfera del Sol.

Interpretació en termes d'ones magnetohidrodinàmiques (MHD).

Efecte de l'estructura del plasma sobre les ones MHD.

2. Ones MHD en tubs de flux magnètic.
Model de tub de flux magnètic.

Relació de dispersió.

Modes d'oscil.lació. Diagrames de fase.

Aproximació de tub prim.

Efectes adicionals: fluxos de massa, estratificació, etc.

3. Esmorteïment d'ones MHD en tubs de flux magnètic.
Absorció ressonant.

Aproximació de capa prima. Relacions de connexió.

Ritme d'esmorteïment. Interpretació física.

Mescla de fases ("phase mixing")

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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4. Sismologia local de l'atmosfera solar.
Sismologia de bucles coronals.

Esquema sismològic.

Altres exemples d'aplicacions sismològiques.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Classes magistrals on s'introduiran els conceptes bàsics del
temari de l'assignatura.

Les classes podran ser impartides en català, castellà o anglés.

S'utilizarà material proporcinat pel professor (transparències,
notes, etc.).

25

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Solució de problemes
proposats

Realització i entrega periòdica de problemes proposats a classe. La finalitat
dels problemes es fixar els conceptes analitzats a les classes de teoria.

Els problemes entregats s'utilitzaran com a criteri d'avaluació.

10

Estudi i treball
autònom individual

Treball Realització i entrega d'un treball final. El tema del treball estarà relacionat
amb els continguts de l'assignatura i s'acordará entre l'alumne/a i el
professor.

El treball entregat s'utilitzará com a criteri d'avaluació.

40
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes de teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Classes magistrals on s'introduiran els conceptes bàsics del temari de l'assignatura. Les classes podran ser

impartides en català, castellà o anglés. S'utilizarà material proporcinat pel professor (transparències, notes,
etc.).

Criteris d'avaluació Es requereix un mínim d'assistència a les classes de teoría del 50% (12.5 hores). La puntuació màxima en aquest
apartat s'assolirà amb una assistència major o igual al 80% (20 hores)

Percentatge de la qualificació final: 20%

Solució de problemes proposats

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (recuperable)
Descripció Realització i entrega periòdica de problemes proposats a classe. La finalitat dels problemes es fixar els

conceptes analitzats a les classes de teoria. Els problemes entregats s'utilitzaran com a criteri d'avaluació.
Criteris d'avaluació S'avaluaran el problemes entregats d'acord a la seva correcció i a la utilització dels conceptes teòrics.

Possibilitat de recuperar els problemes si no s'arriba a la nota mínima (5).

Percentatge de la qualificació final: 30%

Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Realització i entrega d'un treball final. El tema del treball estarà relacionat amb els continguts de l'assignatura

i s'acordará entre l'alumne/a i el professor. El treball entregat s'utilitzará com a criteri d'avaluació.
Criteris d'avaluació S'avaluarà el treball final d'acord amb el tema i els objectius fixats prèviament entre alumne/a i professor.

S'avaluarà el treball d'acord a la seva correcció i a la utilització dels conceptes teòrics.

Possibilitat de recuperar el treball si no s'arriba a la nota mínima (5).

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Bibliografia bàsica

Material proporcionat pel professor (transparències, notes, etc.)

Bibliografia complementària

1. An Introduction to Plasma Astrophysics and Magnetohydrodynamics. M. Goossens. Kluwer Academic
Publishers. 2003.
2. Principles of Magnetohydrodynamics (with applications to Laboratory and Astrophysical Plasmas). H.
Goedbloed & S. Poedts. Cambridge University Press. 2004.
3. Magnetohydrodynamcs of the Sun (2nd Revised edition). E. Priest. Cambridge University Press. 2014.


