
Materials Cristal·lins    Curs 2004-2005 

 
A- Programa de l’assignatura 

 
I-Fonaments i generalitats 

 
0- La ciència de materials.  Objectius i rellevància social. Exemples. 
 
1- Introducció. L’estat sòlid. Materials cristal·lins i no cristal·lins. Àtoms, enllaç i estructura. 
Estructura i microestructura. Relació entre “estructura” i propietats.  
 
2- El cristall ideal.  Cristal·lografia. Simetria, grups puntuals. Xarxes planes i xarxes de 
Bravais. Simetria puntual de les xarxes de Bravais i relació amb els sistemes cristal·lins. 
 
3- El cristall real. Defectes. Solucions sòlides. Mescla de fases. 
 
4-Tècniques de caracterització estructural. Difracció. Microscòpia electrònica. 
Tècniques espectroscòpiques. Microscòpies de camp proper (AFM, STM, ....). Altres tècniques. 
 
5- Tècniques de preparació. Termodinàmica de la cristal·lització. Mètodes físics i 
mètodes químics. Reaccions en estat sòlid. Cristal·lització a partir de solucions, materials fosos, 
vidres i gels. Transport en fase vapor. Creixement de monocristalls. Creixement epitaxial. 
 
 

II- Els materials: Estructura, propietats i aplicacions 
 
6- Metalls i aliatges. Introducció. Empaquetaments compactes. Aliatges primaris. Fases 
de Laves. Aliatges de Hume-Rothery. Solucions intersticials.  
 
7- Semiconductors. Metalls, aïllants i semiconductors. Teoria de bandes. Aplicacions dels 
semiconductors. 
 
8- Materials ceràmics. Materials ceràmics naturals. Refractaris. Ciments. Ceràmiques 
avançades. 
 

9- Magnetisme i materials magnètics. Origen del magnetisme. Diferents tipus 
de materials magnètics. Corba d’histèresi. Materials durs i tous. Magnetisme estructura i 
microestructura. Aplicacions. Minerals magnètics. Aplicacions de la mineralogia 
magnètica.  
 
10- Materials amb propietats elèctriques. Efectes termoelèctrics. Materials 
dielèctrics. Materials piroelèctrics, ferroelèctrics i piezoelèctrics. Ferroics i multiferroics.  
 
 
11- Materials superconductors. Resistència i conductivitat. Materials 
convencionals. Superconductivitat. Efecte Meissner. Superconductors de tipus I i de tipus 
II. Estructura i propietats. Aplicacions. 

 
12- Materials paracristal·lins i amorfs. Introducció. Polímers. Cristalls líquids. Vidres.  
Aerogels. 
 
13- Materials compostos. 



 
 

B- Visites. Per tal de complementar els temes 4 i 5 he previst visites a diferents serveis de la Facultat 
de Ciències i a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC). No hi ha res lligat, cal 
que en parlem. 
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* També aniré posant més bibliografia i enllaços web interessants i d’altres materials al campus 

virtual. 

 

D-Consultes. Feu les vostres consultes per correu electrònic a través del campus virtual. En cas 

d’urgència o de  no obtenir resposta feu-ho a mgich@icmab.es 

 

E- Avaluació. Examen ( 70 % de la nota final) i un treball en grups de 2 persones sobre algun dels 

materials d’una llista que us donaré. El que s’avaluarà serà l’exposició que fareu a classe en 

uns 20 minuts (30 % de la nota final).  

 

 

Temes dels treballs de l’assignatura de Materials Cristal·lins 
 
1-Aliatges amb memòria de forma. 2-Superaliatges i espumes metàl·liques. 3-Nanopartícules 

metàl·liques. Aplicacions magnètiques i òptiques  (FePt i Au)  (Tema 6) 
 

4-Nanotubs i fullerens. 5-Materials per aplicacions fotovoltaïques. 6- Òpals  (Tema 7) 
 

7- Zeolites. 8- Cel·les de combustible i bateries en l’estat sòlid. (Tema 8)  
 

9- Polímers. 10- Cristalls líquids. 11- Vidres metàl·lics. 12- Aerogels.  (Tema 12) 
 




