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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Fotònica 
Codi: 10111 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: primer, segon 
Semestre: 2 
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: Salvador Balle Monjo   Contacte: salvador@imedea.uib.es 
Altres professors/es 

 
Prerequisits: llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 

Fonaments de semiconductors. Interacció llum-matèria. Fotoemissors: LED i díodes làser. 
Fotoreceptors: pin, APD. Sistemes de comunicacions òptiques. Amplificadors òptics. Òptica no 
lineal. Biestabilitat òptica. Sensors òptics. 

 
Objectius 

Específics: 
1. Comprensió dels fonaments físics de la interacció llum-matèria. 
2. Aplicació dels conceptes esmentats en materials semiconductors per a l’emissió, detecció i 

amplificació de llum. 
3. Coneixement dels fonaments de comunicacions òptiques i les tecnologies associades. 
4. Determinació dels límits d’operació d’un sistema. Disseny bàsic de sistemes de comunicacions 

òptiques. 
Genèrics: 

5. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
6. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
7. Iniciació a la investigació pròpia del camp. 
8. Treball individual i en equip. 
9. Recerca, anàlisi i síntesi d’informació de fonts diverses. 
10. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i 

d’investigació. 
 

Continguts 



 2 

 
• Propietats òptiques i electròniques dels materials. Estructura cristal·lina i bandes d’energia. 

Conducció elèctrica. 
• Interacció llum-matèria en mitjans cristal·lins. Transparència. Absorció, emissió espontània i emissió 

estimulada. Guany òptic. 
• Guies òptiques. La guia planar: maneres i dispersió. Guies no planars: mètodes aproximats de 

resolució. La guia cilíndrica de salt d’índex. Fibres GRIN, DS, DF. Mecanismes d’atenuació. 
Connexions fibra-fibra. Tècniques de caracterització. Dispositius passius: acobladors direccionals i 
d’estrella. 

• Emissors LED: principis i característiques. Tipus i tecnologies bàsiques. Tècniques de 
caracterització. 

• Amplificadors òptics de semiconductor. Emissió espontània amplificada. Espectre de guany. 
Saturació de guany. Modulació creuada de guany i de fase. Barreja de quatre ones. Tècniques de 
caracterització. 

• Díodes làser. Làsers Fabry-Pérot. Mecanismes de selecció modal. Làsers DBR. Làsers DFB. Làsers 
de cavitat vertical i emissió superficial. Modulació directa. Efectes externs: injecció i realimentació 
òptiques. Enganxall de freqüència. Biestabilitat. Tècniques de caracterització. 

• Fotoreceptors. Díodes p-i-n i d’allau. Característiques de resposta. Soroll en detecció. Tècniques de 
caracterització. 

• Sistemes de comunicacions òptiques. Enllaços monocanal punt a punt. Tècniques de caracterització. 
OTDR. Topologies de bus i estrella. Multiplexat temporal i espectral. Sistemes WDM. 
Amplificadors de fibra dopada. Filtres en fibra. 

• Sensors òptics. Sensors de fibra. Sensors químics. Sensors de distància. Sensors mèdics. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 3, 4 Classe presencial Mitjana 18 
1, 2, 3, 4, 5 Classe pràctica Mitjana 5 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laboratori Mitjana 3 
1-10 Tutoria Petita 2 
7, 8, 9, 10 
 

Presentació de 
treball en grup 

Petita 2 

 Estudi teòric  25 
 Estudi pràctic  25 
 Treball teòric  20 
 Treball pràctic  20 
 Activitats 

complementàries 
 5 

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

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Realització dels treballs pràctics. 

 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne dels problemes proposats. 
2. Treball en grup i la seva presentació pública. 
3. Realització del treball pràctic. 

 
Criteris de qualificació: 
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1. 30% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 30% de la qualificació: exposició treballs en grup. 
3. 30% de la qualificació: resolució de problemes en les classes pràctiques. 
4. 10% de la qualificació: participació en tutories 

 
Bibliografia, recursos i annexos 

 
- CHOW, C. Semiconductor Laser Physics. S. W. Koch and M. Sargent III, Springer-Verlag, 1994. 
 
- COLDREN, L. A.; CORZINE, S. W. Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits. Wiley, 1995. 
 
- GOWAR, J. Optical Communication Systems. Prentice Hall, 1993. 
 
- JONES, W. B. Introduction to Optical Fiber Communication Systems. Holt, Rinehart and Winston, 
1988. 
 
- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 
 
 
 


