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Objectius (Competències específiques, Coneixements, Habilitats) 
 

Competències Específiques 

Coneixements 

- Coneixement bàsic, que consisteix en la descripció matemàtica del reticle cristal·lí i en 
l'estudi de la simetria cristal·lina; permet accedir a la comprensió de l'estructura i 
propietats dels diferents materials cristal·lins i treure profit de les tècniques 
cristal·logràfiques de caracterització. 

- Introducció a la difracció dels raigs X pels cristalls, com a tècnica cristal·logràfica 
principal per a la identificació de fases cristal·lines i per a la caracterització estructural i 
microestructural de les mateixes 

Habilitats 

-Capacitat d'abstracció 
-Visió espacial de les estructures cristal·lines i la seva simetria 
-Càlcul amb i sense ordinador 
-Realització de gràfics amb i sense ordinador 
-Ús del programari especialitzat cristal·logràfic CaRIne 
-Plantejament i resolució de problemes cristal·logràfics 

Competències Genèriques 

-Expressió científico-tecnològica escrita 
-Elaboració d'informes 
-Relació interpersonal 
-Disciplina de treball  



 

Capacitats prèvies 
 
-Conèixer els fonaments de la Química i de la Física 
-Conèixer les bases de l'àlgebra 
-Capacitat de concentració i de treball 
 
Continguts 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 1.1. Cristal·lografia 
 1.2. Matèria Cristal·lina 
 1.3. Els Sistemes cristal·lins 
 
2. SIMETRIA PUNTUAL 
 2.1. Introducció 

2.2. Elements de simetria 
2.3. Grups Puntuals de Simetria; nomenclatura; multiplicitat. 
2.4. Projecció Estereogràfica.  
2.5. Sistemes cristal·lins i Grups Puntuals en projecció estereogràfica 
2.6. Operacions de simetria 
 2.6.1. Tipus: pròpies i impròpies 

 2.6.2. Definició matricial de les operacions de simetria 
 
3. TEORIA RETICULAR 
 3.1. Introducció 

3.2. Xarxa directa (XD): fileres i plans reticulars, índexs de Miller. Càlculs reticulars 
3.3. Xarxa recíproca (XR): definició, càlculs cristal·logràfics. Relacions XD-XR.  
3.4. Matriu mètrica: aplicació a l’obtenció del mòdul d’un vector i al càlcul de les 

distàncies interatòmiques 
3.5. Les xarxes de Bravais 
 

4. SIMETRIA ESPACIAL 
4.1. Introducció: simetria puntual i espacial; Grups Espacials de Simetria; 

nomenclatura; multiplicitat 
4.2. La simetria espacial 
 4.2.1. Interacció translació i simetria puntual:  

4.2.2. Eixos helicoidals 
4.2.3  Plans de lliscament  

4.3. Representació gràfica de grups, coordenades de la unitat asimètrica, posicions 
generals i posicions especials 

 
5. DIFRACCIÓ DE RAIGS X 

5.1. Introducció i producció de raigs X: breu història, camps d’aplicació de la 
difracció, tub de raigs X, espectre d’emissió, sincrotró 

5.2. La llei de Bragg 
5.3. La difracció de pols. Aplicacions 

5.4. La difracció de pols. Teoria 
 



 

Metodologia docent 
 
-Les classes programades com de teoria, es desenvolupen en lliçons magistrals, 
exercicis i problemes i discussions dels continguts. 
 
-Les pràctiques es basen en el treball personal de l'alumne, tutoritzat pel professor i amb 
discussions entre els propis alumnes i entre alumne i professor. 
 
-Les pràctiques es realitzen al laboratori integrat d'informàtica, dues comporten 
específicamente treball amb ordenador i l’ús de programari especialitzat. 
 
-S’incentiva el treball autònom per part de l’alumne mitjançant la formulació de 
problemes que ha portar resolts a classe i mitjançant la recomenació de consultar 
materials didàctics on-line. 
 
Avaluació 
 
- Prova de mig semestre: 
 Data: 2.12.10 
 Horari i Aula: en horari de classe i a l’aula habitual 
 Puntuació: 3 punts 
 
- Informe pràctica C3 
 Puntuació: 1 punts 
 
- Informe pràctica C4 
 Puntuació: 1 punts 
 
- Examen final: 
 Data: 01.02.11 (primera convocatòria), 29.06.11 (segona convocatòria) 
 Puntuació: 5 punts 
(en cas de no haver seguit les activitats d’avaluació continua l’examen final comporta el 
100% de l'avaluació de l'assignatura). 
 
• Les puntuacions obtingudes en les proves i informes de pràctiques només es tindran en 
compte si superen la puntuació de l’examen final 
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Enllaços 
 
http://jcrystal.com/steffenweber/index0.html 
 
http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/cristallo/cristal.html 
 
http://pros.orange.fr/carine.crystallography/ 
 
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/ 
 
http://www.iucr.org/ 
 


