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RESUM
És pretén familiaritzar els alumnes amb els conceptes bàsics de l'electrònica orgànica o molecular i les

aplicacions més importants que els materials moleculars tenen en aquesta àrea.

És pretén familiaritzar els alumnes amb els conceptes bàsics, tant experimentals com teòrics, de les

diferents tècniques de mesurament de les propietats electròniques d'una única molècula depositada en

substrats o contactada a elèctrodes metàl·lics i les seues possibles aplicacions en nanoelectrònica.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits
 No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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COMPETÈNCIES

2208 - M.U. en Nanociencia i Nanotecnologia Molecular
 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.

 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.

 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 - Que els estudiants hagen adquirit els coneixements i habilitats necessàries per a seguir futurs estudis
de doctorat en Nanociencia i Nanotecnologia.

 - Que els estudiants d'una àrea de coneixement (p.e. física) siguen capaços de comunicar-se i
interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (p.e. química en la
resolució de problemes plantejats per la Nanociencia i la Nanotecnologia Molecular.

 - Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en Nanociència.
 - Adquirir els coneixements bàsics en els fonaments, l'ús i les aplicacions de les tècniques

microscòpiques i espectroscòpiques utilitzades en nanotecnologia.
 - Avaluar les relacions i diferències entre les propietats macroscòpiques dels materials i les propietats

dels sistemes unimoleculars i els nanomaterials.
 - Avaluar la rellevància de les molècules i dels materials híbrids en electrònica, espintrónica i

Nanomagnetismo molecular.
 - Conèixer les principals aplicacions biològiques i metgesses d'aquesta àrea
 - Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels nanomateriales moleculars i ser capaç de

situar-les en el context general de la Ciència de Materials.
 - Conèixer els problemes tècnics i conceptuals que planteja la mesura de propietats físiques en

sistemes formats per una única molècula (transport de càrregues, propietats òptiques, propietats
magnètiques).

 - Conèixer les principals aplicacions de les nanopartículas i dels materials nanoestructurados -
obtinguts o funcionalizados per mitjà d'una aproximació molecular- en magnetisme, electrònica
molecular i biomedicina.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
És pretén familiaritzar els alumnes amb els conceptes bàsics de l'electrònica orgànica o molecular i les

aplicacions més importants que els materials moleculars tenen en aquesta àrea.

És pretén familiaritzar els alumnes amb els conceptes bàsics, tant experimentals com teòrics, de les

diferents tècniques de mesurament de les propietats electròniques d'una única molècula depositada en

substrats o contactada a elèctrodes metàl·lics i les seues possibles aplicacions en nanoelectrònica.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1.  Electrònica molecular.
1.	Introducció i conceptes bàsics de l'electrònica basada en materials moleculars i de l'electrònica
unimolecular.
2.	Dispositius electrònics moleculars: OFETs, OLEDs i cèl·lules fotovoltaiques; estructura i tipus de
dispositius; fonaments físics del seu funcionament; materials constituents; comparació amb els
dispositius inorgànics. Cèl·lules fotovoltaiques de tercera generació com DSSC, OPV i Perovskitas.
3.	Electrònica unimolecular: conceptes bàsics del transport electrònic coherent a través de molècules;
tècniques experimentals per a la mesura del transport quàntic i fabricació de nanodispositius moleculars.
4.	Modelització teòrica del transport quàntic.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT Hores % Presencial
Classes de teoria 22.50 100
Seminaris 7.50 100
Tutories reglades 6.00 100
Altres activitats 2.00 100
Preparació d'activitats d'avaluació 56.50 0
Preparació de classes de teoria 18.00 0

TOTAL 112.50

METODOLOGIA DOCENT

Classes teòriques; lecció magistral participativa.•

Discussió d’articles.•

Debat o discussió dirigida.•

Discussió de casos pràctics o problemas en seminari.•

Seminaris.•

Problemes.•

Pràctiques i demostracions de laboratori i visites a instal·lacions.•

Conferències d’experts.•

Assistència a cursos, conferències o taules redones.•
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AVALUACIÓ

Examen   escrit sobre continguts bàsics de la

matèria
70-90%

Assistència   i participació activa als seminaris. 0-10%

Resolució   de qüestions. 10-20%

REFERÈNCIES

Bàsiques
 - -	H.S. Nalwa Ed.: Handbook of Avanced Electronic and Photonic Materials and Devices, Academic

Press, 2001.
-	D.M. Guldi, N. Martín Eds.: Fullerenes: From Synthesis to Optoelectronic Properties. Kluwer
Academic Press, Dordrecht, Netherland, 2002.
-	M.C. Petty, M.R. Bryce, D. Bloor, Eds.: Introduction to Molecular Electronics, Oxford University
Press, NY, 1995.
-	World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology: Volume 1. Molecular Electronics. An
Introduction to Theory and Experiment. Juan Carlos Cuevas (Universidad Autónoma de Madrid,
Spain), Elke Scheer (Universität Konstanz, Germany)
-	Lessons from Nanoelectronics. A New Perspective on Transport. Supriyo Datta (Purdue University,
USA) World Scientific, 2012
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