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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21038 - Electromagnetisme Aplicat
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 1,8 de no presencials (45 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Salvador Balle Monjo
salvador.balle@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura 21038-Electromagnetisme Aplicat és optativa del Grau en Física, i forma part de la matèria
Electromagnetisme, juntament amb Electromagnetisme I,
Circuits elèctrics i Electromagnetisme II. L'objectiu fonamental és millorar la comprensió dels fenomens de
generació i propagació d'ones electromagnètiques, i la interacció d'aquestes amb medis materials.

Requisits

Recomanables
Es recomana haver cursat anteriorment Òptica i Electromagnetisme I i II, així com Equacions Diferencials
I i II, Càlcul Vectorial
i Espais de Funcions

Competències

A l’assignatura Electromagnetisme Aplicat, tal i com es descriu al pla d’estudis del Grau en Física, es
desenvoluparan
i entrenaran les següents competències:

Específiques
* Conèixer les solucions de les equacions d'ones pel camp EM amb diferents condicions de contorn.
* Conèixer com es generen i propaguen les ones EM en el buit.
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* Conèixer la resposta dels medis materials als camps EM i com això influeix la propagació d'ones EM.
* Ser capaç de plantejar i resoldre problemes relacionats amb la propagació d'ones EM, tant al buit com en

medis materials.

Genèriques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Temari de l'assignatura

Continguts temàtics
1.. Les equacions d'En Maxwell
2.. Lleis de conservació
3.. Radiació d'ones EM.

Radiació d'ones. Desenvolupament multipolar. Antenes

4.. Les ones planes al buit
Ones planes al buit. Interferències. Difracció. Aproximació paraxial.

5.. Ones planes en medis materials
Resposta dels medis materials a ones EM. Atenuació, dispersió i amplificació. Propagació de
polsos.

6.. Canvi de medi: reflexió i transmissió d'ones EM.
Condicions de frontera a les eqs. d'En Maxwell. Ones EM sobre fronteres materials. Reflexió
i transmissió d'ones EM. Reflexió total interna.

7.. Ones guiades
Guies d'ona metàliques i línies de transmissió. Guies dielàctriques.

8.. Cavitats ressonants
Cavitats ressonants guiades. Cavitats paraxials. Interferòmetre de Fabry-Pérot. Làsers.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu s'establirán els fonaments
teòrics de l'assignatura, així com exemples pràctics que ajudin
a comprendre la matèria

15

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup mitjà (M) Resolució conjunta per part del professor i alumnes de
problemes en un ambient de discussió i intercanvi d'idees. Es
pretén preparar a l'alumne per resoldre problemes de forma
autònoma

5

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Resolució per part del professor dels dubtes dels alumnes 6

Avaluació Examen parcial I Grup gran (G) Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie
de qüestions teòriques i problemes a resoldre

2

Avaluació Examen parcial II Grup gran (G) Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie
de qüestions teòriques i problemes a resoldre

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i resolució de
problemes

Aprenentatge dels fonaments teòrics i posada en pràctica per a que l'alumne
resolgui de manera autònoma problemes d'ones EM

45

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Examen parcial I

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie de qüestions teòriques i problemes a resoldre
Criteris d'avaluació Grau de precisió i concisió en les respostes a les qüestions teòriques. Plantejament i resolució correctes dels

problemes

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 3.5

Examen parcial II

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen parcial de l'assignatura a on es proposaran una sèrie de qüestions teòriques i problemes a resoldre
Criteris d'avaluació Grau de precisió i concisió en les respostes a les qüestions teòriques. Plantejament i resolució correctes dels

problemes

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 3.5

Estudi i resolució de problemes

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Aprenentatge dels fonaments teòrics i posada en pràctica per a que l'alumne resolgui de manera autònoma

problemes d'ones EM
Criteris d'avaluació Plantejament i resolució correctes dels problemes

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més del material audiovisual proveït pel professor de l'assignatura, hi ha una gran quantitat de llibres dedicats
a l'Electromagnetisme.

Bibliografia bàsica

D. J. Griffiths, "Introduction to electrodynamics", Prentice-Hall. Disponible en PDF a internet, per exemple
a l'enllaç:
https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwjwxe77tPzGAhUDWBQKHWSKBoc&url=http
%3A%2F%2Fmaktabkhooneh.org%2Ffiles%2Flibrary%2Feng%2Felectrical
%2F7.pdf&ei=5Le2VfDDI4OwUeSUmrgI&usg=AFQjCNEKS_2ywscsdXzLIpbCc5EFL9WLbw&bvm=bv.98717601,d.d24&cad=rja

Bibliografia complementària

J. D. Jackson, "Classical Electromagnetism", Wiley.
W. Panofsky & M. Phillips, "Classical Electricity and magnetism", Addison-Wesley


