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Màster en Física ________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Tècniques Experimentals de Caracterització de Materials 
Codi: 10101 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
Semestre: 1 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 

 
Professorat: 

Professor/a responsable 
Nom: Catalina Picornell Alou   Contacte: catalina.picornell@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Jaume Pons Morro   Contacte: jaume.pons@uib.es 
 

 
Prerequisits:  

Llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 
Anàlisis tèrmiques i mecàniques. Mesurament de propietats de transport. Caracterització estructural i 
microestructural. 
 
 

Objectius 
Específics: 

1. Aprofundiment en els fonaments teòrics de tècniques usades habitualment en la caracterització 
de materials. 

2. Coneixement de les possibilitats de cada tècnica i la seva utilitat en l’estudi global de les 
propietats dels materials. 

3. Utilització de cada una de les tècniques i familiarització amb el seu maneig. 
4. Ús de les tècniques de tractament de dades experimentals. 
5. Inferència i extracció de conclusions generals a partir dels resultats de diverses mesures. 

 
Genèrics: 

1. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
2. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
3. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de recerca. 
4. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
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Continguts 
1.  Anàlisi tèrmica 
• Anàlisi tèrmica. Característiques. Instrumentació. Tècniques d’anàlisi tèrmica. 
• Anàlisi tèrmica diferencial (DTA). 
• Calorimetria diferencial d’escombratge (DSC) convencional. 
• Calorimetria diferencial d’escombratge amb modulació de temperatura (TMDSC). 
• Aplicació de l’anàlisi tèrmica: Mesurament de temperatures. Càlcul del canvi d’entalpia. 

Mesures de capacitat calorífica. 
• Realització de cicles calorimètrics de calorimetria diferencial d’escombratge (DSC) 

(estàndard i modulada). 
• Dilatometria. Determinació de coeficients d’expansió tèrmica. 
• Mesuraments de resistència elèctrica. 
 
2.  Anàlisi mecànica 
• Introducció a les propietats mecàniques dels materials. 
• Instrumentació: màquina d’assaigs mecànics. 
• Realització d’assaigs mecànics de tracció i compressió. Diagrames esforç-deformació. 
• Assaigs termomecànics. 
 
3. Difracció de raigs X 
• Revisió dels conceptes de la difracció de raigs X per vidres. 
• Xarxes, transformacions i simetries. 
• Difracció de raigs X. Xarxa recíproca. Extincions. 
• Determinació de les constants de xarxa. 
• Orientació de monocristalls mitjançant el mètode de Laue. 
• Les tècniques de tall i poliment de mostres metàl·liques. 
 
4.  Caracterització microestructural de materials 
•  Microscòpia òptica. Preparació de mostres: poliment i atac. Ús de llum polaritzada. 
•  Microscòpia electrònica. 
•  Principis bàsics. Longitud d’ona i millora de la resolució teòrica. Lents magnètiques. 
•  Generació d’un feix d’electrons accelerats. Termoemissió. Emissió per camp elèctric. 
•  Interacció d’un feix d’electrons ràpids amb la matèria. Origen de les diferents tècniques de 
microscòpia electrònica. 
•  Microscòpia electrònica d’escombratge. Principis de funcionament. Imatges d’electrons 
secundaris i retrodispersats. 
•  Microscòpia electrònica de transmissió: Principis de funcionament. Contrast per difracció i 
contrast de fase. Difracció d’electrons. Simulació i filtrat d’imatges. Preparació de mostres. 
•  Microanàlisi. Espectroscòpia de raigs X per dispersió d’energia (XEDS): Principis de 
funcionament. Detectors. Fenòmens associats: pics d’escapament, absorció, fluorescència. 
 
 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 5 Classe presencial Mitjana 12 
2, 3 Laboratori Petita 14 
1, 2, 3, 4, 5 
 

Tutoria Petita   2 

1, 2, 5 Presentació Petita   2 
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treball en grup 
1, 5 Estudi teòric  25 
2, 3, 4, 5 Treball pràctic  65 
1, 2, 3, 4, 5 Activitats 

complementàries 
   5 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 
Adquisició de les competències específiques de l’assignatura. 
 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’una memòria dels resultats experimentals. 
2. Realització de treballs proposats. 
3. Avaluació continuada de totes les activitats. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 30% de la qualificació: presentació de resultats experimentals. 
2. 60% de la qualificació: realització de treballs proposats. 
3. 10% de la qualificació: avaluació continuada. 
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Manuals de funcionaments dels instruments (calorímetres, dilatòmetre, màquina d’assaigs 
mecànics...). 

En cada curs s’usaran alguns articles recents que il·lustrin l’ús de les tècniques de caracterització. 

Material disponible en el web i fotocòpies subministrades pel professorat. 


