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1. Microscbpia 
El microscopi electrbnic. Metodes de preparació de les mostres. Millora del contrast. 
Microscbpia electrbnica molecular. Procediments especials de formació d'imatges: 
microscopi d'escombrat, microscopi d'efecte túnel, microscopi de forces. 

2. Sedimentació 
Diseny de la ultracentrífuga analítica. Velocitat de sedimentació. El coeficient de 
Sedimentació (S). Difusió. Coeficient de Difusió @). Calcul del pes molecular per 
velocitat de sedimentació. L'equilibn de sedimentació. L'experiment de Perrin. Chlcul del 
pes molecular per equilibri de sedimentació. Calcul del volum específic parcial. 
Sedimentació en gradient de densitat: gradients prefoxmats i autoformats. 

3. Espectrometria de masses 
Chlcul del pes molecular per espectromeiria de masses. Tkcniques per a biopolúners. 

4. La radiació electromagnetica i la seva interacció amb la materia 
Propietats de la radiació electromagnetica. Interacció de la radiació amb la materia 
Absorció i emissió de radiació. 

5. Espectroscbpia d'absorció electrbnica 
Principis bbics. Aspectes quantitatius de les medicions d'absorció. Diseny dels 
instnunents per a les medicions d'absorció. Anhlisi espectroscbpica de biopolímers. 
Efectes de la conformació sobre l'absorció. Dicroisme circular @C). Base molecular de 
la capacitat rotatbria. DC de proteines i d'hcids nucleics. 

6. Espectrocopia d'absorció vibracional 
Moments de transició. Aplicació a molkules biolbgiques. 

7. Espectroscbpia d'emissió 
Principis basics de I'emissió de fluorescencia. Factors que determinen la intensitat de la 
fluorescencia. Mesures experimentals. Transferencia d'energia. Polarització de 
fluorescencia. 

8. Espectroscbpia de ressonancia magnetita nuclear (NMR) 
Principis bhsics. Interaccions spin-spin. El NOE. Mesure de I'espectre. NMR 
unidimensional de macromolkcules. NMR bidirnensional. 

9. Cristalografia de raigs X 
Cristalls. Creixement de cnstalls. Principis de la difracció de raigs X per cristalls. 
Determinació d'estructures macromoleculars per difracció de raigs X. Difracció per 
fibres. 
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