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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE3. Màster en Fotònica:
Conèixer els fonaments de la física del làser, els tipus de làser i les seves principals aplicacions.
CE4. Màster en Fotònica:
Demostrar que coneix els fonaments de la formació d'imatge, de la propagació de la llum a través dels diferents mitjans i de l'Òptica
de Fourier.
CE6. Màster en Fotònica:
Haver realitzat un conjunt de pràctiques de laboratori de nivell avançat, similar al de futurs treballs experimentals d'investigació.
CE9. Màster en Fotònica:
Capacitat per sintetitzar i exposar els resultats de recerca en fotònica segons els procediments i convencions de les presentacions
científiques en anglès.

Genèriques:
CG1. Màster en Fotònica:
Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en alguns àmbits de la fotònica com els
relacionats amb l'enginyeria fotònica, la nanofotònica, l'òptica quàntica, les telecomunicacions i la biofotònica.

CG2. Màster en Fotònica:
Capacitat  per a la  modelització,  càlcul,  simulació,  desenvolupament i  implantació en centres de recerca,  centres tecnològics i
empreses, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Fotònica.
CG4. Màster en Fotònica:
Capacitat per entendre el caràcter generalista i multidisciplinari de la fotònica veient la seva aplicació per exemple a la medicina,
biologia, energia, comunicacions o la indústria.

Transversals:
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

3. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
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Bàsiques:
CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de
iddes, sovint en un context de recerca.
CB7. Màster en Fotònica:
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB8. Màster en Fotònica:
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus
coneixements i judici.
CB10. Màster en Fotònica:
Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en
gran mesura autodirigida o autònoma.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes magistrals
- Sessions experimentals

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquest es un curs principalment pràctic sobre pinces i trampes òptiques que consisteix en un projecte realitzat mitjançant quatre
sessions de laboratori. Cada sessió serà dividida en dues parts: la inicial constarà d'una breu introducció, en la qual es discutiran els
aspectes teòrics amb els estudiants, i una sessió extensa de laboratori amb un aspecte pràctic. S'espera de tots els estudiants que
construeixin i alineïn un dispositiu de pinça òptica simple, que calibrin y mesurin forces, i que generin trampes i manipulin mostres
mitjançant un dispositiu hologràfic.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 50,3 66.98

Hores activitats dirigides 2,3 3.06

Hores grup gran 22,5 29.96

Dedicació total: 75.1 h

CONTINGUTS

1. Introducció: micromanipulació amb pinces òptiques.

Descripció:
Teoria bàsica de pinces: forces per trampes. Mesura de forces. Tècniques hologràfiques novells. Aplicacions.

2. Construcció d'un dispositiu de pinça òptica

Descripció:
Principals components d'una pinça òptica: làsers, òptica de govern, objectius de gran apertura numèrica. Limitacions del sistema.
Alineació del dispositiu òptic. Captura i moviment de la mostra
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3. Calibració de la trampa òptica

Descripció:
Mètodes de calibració de les forces directes i indirectes. Aproximació al potencial harmònic. Calibració basada en la comparació de
forces viscoses. Calibració basada en el mètode de la potencia d'espectre. Interferometria en el pla focal posterior i posicionament
dels sensors.

4. Pinces òptiques hologràfiques: micromanipulació avançada

Descripció:
Repàs dels moduladors espacials de la llum i holografia digital. Dispositius de pinces òptiques hologràfics: limitacions.
Micromanipulació 3D amb una sola trampa hologràfica. Generació de trampes exòtiques.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Informe escrit (100%): els estudiantes seran avaluats principalment pels resultats obtinguts en el laboratori. Tindran que presentar
un informe formal escrit sobre les activitats i resultats, d'acord amb els qual seran graduats. A més, les sessions de laboratori poden
necessitar preparació i estudi previs per part del estudiant, treball que serà tingut en compte en els resultats finals.
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