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Prerequisits

No s'estableix cap prerequisit específic per a aquest curs, però és recomanable tenir alguns coneixements
bàsics d'astronomia i física.

Objectius

Les estrelles de neutrons i els forats negres són les restes de l'explosió d'estrelles molt massives. A més,
aquests objectes extrems són també els principals emissors d'ones gravitatòries.

El curs pretén proporcionar una introducció teòrica i observacional bàsica de les estrelles de neutrons i els
forats negres, la seva emissió d'ones gravitatòries i aspectes generals de la física de missatgers múltiples
associats amb aquests objectes compactes.

Una part del curs també es dedicarà a les tècniques de detecció utilitzades per descobrir aquestes estrelles
extremes a través de la seva emissió d'ones electromagnètiques i gravitatòries.

Competències

Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies,
astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.

Resultats d'aprenentatge
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1.  Entendre els processos físics responsables per a l'emissió multi-banda d'estrelles de neutrons de
diferents classes, i dels forats negres de diverses masses.

Continguts

Teoria de les estrelles de neutrons i observacions.

Física bàsica de púlsars i aplicacions.

Teoria de forats negres i observacions.

Observacions multibanda: telescopis, satèl·lits i conceptes bàsics d'anàlisi de dades.

Equació d'estat de les estrelles de neutrons.

Ones gravitacionals, teoria i observacions.

Astronomia d'Ones Gravitacionals.

Metodologia

Classes teòriques.

Treball a classe i tasques per a casa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 45 1,8 1

Tipus: Supervisades

Treball a classe 45 1,8 1

Tipus: Autònomes

Tasques per a casa 45 1,8 1

Avaluació

L'avaluació es compondrà d'una presentació oral més preguntes sobre un article científic sobre qualsevol de
les matèries del curs amb un 40% de pes, a més de tres exàmens escrits, amb tres preguntes cadascun,
sobre cada una de les tres assignatures del curs principal (amb un 20% de pes cadascuna).

Hi haurà un examen de recuperació en cas que no s'aprovi el curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Examen de recuperació 60% 3 0,12 1
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Examen sobre Astronomia d'Ones Gravitacionals 20% 3 0,12 1

Examen sobre Física de Forats Negres 20% 3 0,12 1

Examen sobre física d'estrelles de neutrons 20% 3 0,12 1

Presentació oral i discussió d'un article científic relacionat amb el
curs.

40% 3 0,12 1
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