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Guia docent
370512 - MATERIALS - Materials Òptics

Última modificació: 03/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: PERE GARRIGA SOLÉ (http://futur.upc.edu/PereGarrigaSole)

Altres: Tzanov, Tzanko (http://futur.upc.edu/TzankoTzanov)
PERE GARRIGA SOLÉ (http://futur.upc.edu/PereGarrigaSole)

CAPACITATS PRÈVIES

Química: formulació i bases elementals de química inorgànica i orgànica. Equilibri químic i electroquímica. Funcions orgàniques.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Discernir entre les particularitats dels materials i dissenys dels diferents tipus de lents oftàlmiques (incloent-hi prismes i filtres) i
muntures, i entendre els principis bàsics dels sistemes òptics i no òptics que s'utilitzen com a ajuda en baixa visió.
2. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
3. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.
4. Ser capaç de relacionar l'estructura amb les propietats dels compostos inorgànics, orgànics i biomolècules

Genèriques:
5. Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització
dels materials,...)
6. Comunicar de forma coherent el coneixement bàsic d¿optometria adquirit. (Explicar oralment i per escrit els coneixements bàsics
adquirits)
7. Desenvolupar empatia envers les persones
8. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
9. Emetre opinions (valoracions) informes i peritatges
10. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe
11. Ser capaç d'organitzar el treball d'un grup de persones per assolir un objectiu prèviament determinat dins dels terminis previstos
12. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides.
13. Ser innovador i emprenedor
14. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.
15. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
16. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
17. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
18. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
19. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura Materials Òptics, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
1. Conèixer l'estructura dels materials inorgànics i orgànics emprats en la fabricació de lents oftàlmiques i de contacte.
2. Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials emprats en òptica i optometria.
3. Relacionar les propietats físico-químiques de les lents de contacte i l'estructura dels materials utilitzats en la seva fabricació.
4. Conèixer els materials emprats en les muntures orgàniques i metàl·liques.
5. Conèixer les dissolucions de manteniment i neteja i adaptar-les a les característiques lenticulars i oculars.
6. Prendre contacte amb la comercialització dels productes, magatzematge, conservació i informació.
7. Coneixement i aplicació pràctica dels principis i metodologies de l'Òptica i de l'Optometria, així com l'adquisició d'habilitats i
competències descrites en els objectius generals de la titulació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 63.64

Hores grup mitjà 32,0 24.24

Hores grup petit 16,0 12.12

Dedicació total: 132 h
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CONTINGUTS

1. MATERIALS INORGÀNICS. VIDRE INORGÀNIC

Descripció:
Primer es fa una presentació de l'assignatura en la que es parla als estudiants dels objectius de l'assignatura, el programa de les
classes de teoria, seminaris i pràctiques. S'indica el sistema d'avaluació i com es farà la comunicació professors - estudiants
perquè aquests obtinguin tota la informació sobre l'assignatura.

En aquest contingut es treballa el
Tema 1: Estat vitri
- Definició i classificació dels vidres minerals.
- Composició i estructura dels vidres d'òxid.
- Vitrificació.
Tema 2: Propietats físiques
- Propietats tèrmiques i viscositat.
- Densitat.
- Propietats òptiques. Espectres d'absorció i transmissió.
Tema 3: Propietats mecàniques i químiques
- Propietats elàstiques del vidre.
- Resistència mecànica.
- Resistència química. Mecanismes d'atac.
- Paràmetres que influeixen en l'atac químic.
Tema 4: Propietats físico-químiques i superficials dels vidres
- Formació i estat de la superfície del vidre.
- Propietats físico-químiques de la superfície del vidre.
- Modificacions de la superfície. Tractaments superficials.
Tema 5: Fabricació de vidre
- Fabricació de vidre pla
- Fabricació de vidre per ulleres
- Recuit del vidre
Tema 6: Vidres per aplicacions òptiques i oftàlmiques
- Classificació del vidre òptic.
- Vidre oftàlmic.
- Filtres òptics, vidres de color i miralls.
- Vidres fotosensibles i fotocromàtics.
- Aplicacions òptiques recents.
Tema 7: Muntures metàl·liques
- Metalls i aliatges emprats en muntures
- Corrosió dels metalls i la seva protecció
- Aliatges amb memòria de forma
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2. MATERIALS ORGÀNICS. VIDRE ORGÀNIC

Descripció:
En aquest contingut es treballen:

Tema 8: Definicions, classificació i síntesi dels polímers
- Macromolècules, polímers i plàstics.
- Classificació dels polímers segons: origen, forma, reacció d'obtenció, propietats físiques i naturalesa dels monòmers.
- Síntesi de polímers: poliaddició i policondensació.
- Fases de la reacció de polimerització, cinètica de copolimerització i propietats dels copolímers.

Tema 9: Propietats dels polímers
- Tipus d'enllaços en macromolècules (covalents, polars, ponts d'H, interaccions de Van der Waals).
- Relació entre l'estructura química i les propietats: termoplàstics, termoestables i elastòmers. Cristal·linitat i transparència.
- Correlació entre les propietats d'un polímer i la seva unitat estructural.
- Propietats tèrmiques, mecàniques i òptiques. Densitat i absorció d'aigua.
- Modificació de les propietats amb additius: colorants, pigments i plastificants.
Tema 10: Muntures orgàniques
- Materials termoplàstics: acetat de cel·lulosa i propionat de cel·lulosa, PMMA i poliamida
- Materials termostables: reïnes epoxi i fibra de carboni
- Additius emprats en l'obtenció de muntures
- Fabricació de muntures
Tema 11: Materials per a lents oftàlmiques
- Lents termoplàstiques (PC derivat del Bisfenol A, PMMA, Poliestirè, Copolímer PMMA/PS) i lents termoestables (CR-39 i
copolímers amb DAP i DATP).
- Propietats dels materials per a lents oftàlmiques: duresa, resitència a l'abrasió, índex de refracció i nombre d'Abbe.
- Tractaments d'enduriment, antireflectants i de coloració de lents oftàlmiques.
- Compostos fotocromàtics per a lents orgàniques.
- Obtenció de lents oftàlmiques.

Tema 12: Materials per a lents de contacte
- Materials per a lents de contacte hidròfobes: PMMA, CAB. Lents de silicones. Lents de siloxanil-acrilats i fluorosiloxanilacrilats.
- Materials per a lents de contacte hidròfiles. Hidrogels.
- Propietats dels hidrogels: contingut en aigua (WC), permeabilitat als gasos (DK), índex de refracció i dependència entre elles.
Influència del pH i del % d'agent reticulant.
- Hidrogels de silicona. La lent de contacte idònia i la seva relació amb les propietats físico-químiques del material.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació consistirà en una sola prova final (100%) (Dret a examen).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Navarro Sentanyes, A. Materiales ópticos orgánicos: monturas y lentes. Barcelona: l'autor, 2007. ISBN 9788492250851.
- Navarro Sentanyes, A. Materiales ópticos orgánicos. Barcelona: [els autors], 1989. ISBN 8440446195.
- Navarro Sentanyes, A. Materiales ópticos inorgánicos. Terrassa: el Departament, 1997. ISBN 849225081X.
- Navarro Sentanyes, A. Prácticas de materiales ópticos. Terrassa: Cardellach, 1997.
- Crespo M., J.J. [et al.]. Cuestiones de materiales ópticos. Barcelona: els autors, 1998. ISBN 8492250836.

Complementària:
- Ahluwalia, V.K.; Mishra, A. Polymer science: a textbook. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2008. ISBN 9781420068191.
- Pethrick, R. A. Polymer science and technology: for scientists and engineers. Dunbeath: Whittles, 2010. ISBN 9781904445401.
- Fernández Navarro, José M. El  vidrio. 3ª ed. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Sociedad Española de
Cerámica y Vidrio, 2003. ISBN 8400081587.
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- Mari, Eduardo A. Los vidrios: propiedades, tecnologías de fabricación y aplicaciones. Buenos Aires: América Lee, 1982. ISBN
9500066173.


