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LLU La llum 

Per què una unitat anomenada 
“La llum”?  
Els professionals de la fotònica modelen la llum cada dia per aconseguir 
avenços en àrees com la medicina, la biologia, les comunicacions, el 
transport i la informàtica. 

Per començar, aquests científics han aconseguit atrapar  cèl·lules del cos 
humà amb el que s’anomenen pinces òptiques. La llum no només 
transporta energia sinó que també pot exercir una força sobre la matèria. 
Aquestes dues característiques li permeten atraure i immobilitzar objectes 
tan petits com una cèl·lula viva sense fer-hi cap mal. Aquesta presó 
lumínica permet estudiar, per exemple, com i en quant de temps les 
cèl·lules absorbeixen els fàrmacs anticancerígens, i conèixer així 
l’eficàcia en el tractament contra la leucèmia, per exemple. 

La llum també ha demostrat ser útil en veure allò que altres tècniques que 
s’utilitzen en medicina no poden percebre. L’exploració d’òrgans interns, 
com ara el cor o les artèries, ara és més fàcil amb l’ajuda de catèters 
òptics que transporten la llum a qualsevol indret del cos humà per 
detectar-hi el principi d’una malaltia o el mal funcionament d’algun 
òrgan. 

Les noves tècniques, basades en la fotònica, també milloraran la qualitat 
de vida dels diabètics. Sense punxades, i només amb un sensor fàcil 
d’usar, podran mesurar el nivell de glucosa a la sang. El pacient disposarà 
d’un dispositiu làser que dirigirà cap a l’ull i les característiques de la 
llum que retorni seran l’indicador dels nivells de glucosa de la sang. “El 
potencial de les tecnologies fotòniques en el camp de la medicina tot just 
comença. La capacitat de veure, analitzar i manipular, amb una precisió 
sense precedents, de les noves tècniques en aquest camp, situa aquesta 
ciència en un lloc privilegiat en la medicina del futur”, assegura Lluís 
Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de 
Castelldefels (Figura 1). 

En el camp de les comunicacions, la fotònica ha propiciat més d’una gran 
revolució. Fa cinquanta anys, només uns quants privilegiats podien parlar 
simultàniament entre Europa i els Estats Units. Avui, s’estableixen 
diàriament milions de connexions de veu, dades i imatges a un cost molt 
baix entre els dos continents a través d’Internet. I tot gràcies a la fibra 
òptica. “Ha estat l’eina clau que –segons Lluís Torner– ha fet possible el 
desenvolupament d’Internet per a tothom a escala planetària”. “Quasi 
totes les comunicacions actuals de llarga distància es fan a través de la 
fibra òptica, per això als oceans hi ha molts cables de fibra òptica”, 
explica Juan Pérez, professor del Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions i investigador de l’ICFO. 

Una altra gran revolució protagonitzada per la fotònica va ser l’aparició 
del disc compacte (CD) als anys vuitanta, un nou suport digital òptic 
utilitzat per emmagatzemar qualsevol tipus d’informació (àudio, vídeo i 
documents). El CD guarda la informació en format digital i per fer-ho 
utilitza un sistema binari (0 i 1), que es desxifra amb la llum làser que 
contenen els reproductors de CD. Des d’aleshores, la fotònica és una part 
indispensable de molts productes quotidians. Les càmeres digitals, les 
impressores i les noves pantalles de plasma són un petit exemple de la 
seva empremta actual, que també abasta molts processos industrials. 

Adaptat de la revista Informacions 201, octubre 2007. UPC 
secretariat@icfo.es  

Figura 1. Investigant a l’ICFO- Institut 
de Ciències Fotòniques (ICFO © Luis 

Montesdeoca) 
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Introducció dels principis i dels procediments físics 

En aquesta unitat estudiareu com es comporta la llum quan es propaga i 
quan interacciona amb diferents sistemes òptics.  

Unes vegades serà més útil l’enfocament de l’òptica geomètrica, que 
considera els raigs de llum i estudia com es propaguen i com es desvien 
en arribar a miralls o a lents. D’aquesta manera podem aconseguir 
concentrar la llum, explicar com es formen les imatges quan la llum 
incideix en un mirall o quan travessa una lent i esbrinar què cal fer per 
corregir els defectes de la visió. 

Altres vegades serà més adient prendre en consideració el caràcter d’ona 
de la llum, i veureu com la longitud d’ona en determina el color o com 
poden explicar-se fenòmens com les interferències, la difracció o la 
polarització i aplicar-los a dispositius tan variats com les ulleres de sol o 
els reproductors de discs compactes. 



 

 3 

LLU La llum 

1 Una mirada a l’ull  

ACTIVITAT 1 Làser: adéu a la miopia  

Operar la còrnia amb làser és una possibilitat per corregir la miopia. En 
un dels programes de "Quèquicom" s’analitza els riscos d'aquestes 
intervencions, si no es fan totes les proves necessàries, i també explica 
com funciona un làser des de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).  

Observeu atentament el vídeo i contesteu les preguntes que es 
plantegen en el document adjunt. 

1.1 L’ull en el punt de mira 
Els  ulls  són  un  dels  òrgans sensorials més importants que tenim. 
Aporten al cervell el 80% de les entrades sensorials que rebem i ens 
informen del que passa al nostre voltant. Tant en l’ésser humà com en la 
resta d’animals que en presenten, són unes estructures d’una gran 
complexitat que fan que la manera en que es veu l’entorn sigui diferent en 
color, lluminositat, etc.  

Si alguna cosa no va bé amb els nostres ulls, tenim problemes. El vídeo 
de l’Activitat 1 us parlava d’un dels defectes de la visió: la miopia. Amb 
l’ajuda d’ulleres i lents de contacte es pot millorar l’enfocament si bé en 
molts casos es pot recórrer a la cirurgia per corregir aquesta patologia. 

L’ull: estructura i patologies 

L'ull és un òrgan del sentit de vista del sistema sensorial, que ha 
evolucionat amb la finalitat de detectar la llum. Es composa d'un sistema 
sensible als canvis de llum que pot presentar defectes d’enfocament.  

L’article de la Wikipèdia en català us ha de permetre conèixer una mica 
l’estructura de l’ull així com algunes de les seves patologies  

 

ACTIVITAT 2 Ulleres i lents 

Coneixeu algú que porti ulleres o lents de contacte? Quan les porten? 
Coneixeu algú amb un implant de la lent del cristal·lí o algú que s’hagi 
operat de la vista?  

Poseu en comú les respostes a nivell de classe. Feu una estimació de 
la proporció de gent de la vostra edat que necessita portar ulleres o 
lents de contacte. Com canvia aquesta proporció a mida que la gent es 
fa gran? 
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1.2 L’ull de prop  
Els nostres ulls s’han desenvolupat per recollir la llum que prové de 
davant nostre amb un angle prou gran i enfocar-la sobre la retina per 
formar una imatge. La Figura 2 ens mostra com els raigs de llum que 
arriben a l’ull es desvien (refracten) quan viatgen des de la còrnia fins a la 
retina. El punt on convergeixen tots els raigs que arriben paral·lels a l’ull 
és el focus de l’ull, 'F . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan la llum travessa la superfície de separació de dos materials, canvia 
la seva rapidesa i la seva direcció de propagació (refracció). A l’ull, el 
raig de llum es refracta en travessar les diferents parts internes: 

 En arribar a la còrnia: aquí és on té lloc la desviació més gran 
(prop del 70%) degut a que hi ha una gran diferència entre la 
densitat de l’aire i la densitat de la còrnia.  

 Còrnia/humor aquós: la llum es desvia poc perquè hi ha un petit 
canvi en la densitat. 

 El cristal·lí: el raig es desvia dues vegades: quan incideix sobre la 
superfície del cristal·lí i una altra vegada quan surt. 

Donat que els raigs que arriben paral·lels a l’ull convergeixen en el focus 
(Figura 2), es pot afirmar que l’ull és equivalent a un sistema de lents que 
anomenem convergents. La distància focal de l’ull, distància del cristal·lí 
al focus, és d’uns 2,5 cm (aproximadament la distància entre la part 
frontal de l’ull i la retina). 

1.2.1 Mirar de prop i de lluny 

Mireu per la finestra a l’horitzó. Ara, poseu un dit davant dels vostres ulls 
i mireu-lo. Fixeu-vos que no podeu enfocar un objecte llunyà (situat a 
l’horitzó) i un objecte proper (el dit) al mateix temps. Segurament que 
noteu com els vostres ulls s’ajusten per enfocar primer un i després l’altre. 
Aquesta capacitat d’ajustar l’enfocament s’anomena acomodació. 

Figura 2. Els raigs de llum paral·lels procedents d’un objecte 
distant que arriben a l’ull i convergeixen en el focus, F’ 
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Per enfocar objectes que es troben a diferents distàncies, l’ull ha de 
canviar la distància entre el cristal·lí i la retina (la distància focal de l’ull). 
Això s’aconsegueix modificant la forma del cristal·lí gràcies a l’acció dels 
músculs ciliats que poden actuar de dues maneres diferents:  

 Relaxament i contracció dels músculs ciliats: la llum procedent 
d’objectes llunyans relaxa els músculs ciliats i els lligaments tiben 
del cristal·lí allargant-lo i fent-lo més prim. En canvi, per enfocar 
objectes propers la distància entre el cristal·lí i la retina s’ha 
d’escurçar, els músculs ciliats es tensen i el cristal·lí es fa més 
ample.  

 Els músculs ciliats també poden empènyer el cristal·lí 
lleugerament endavant o enrere, augmentant o disminuint la 
distància entre el cristal·lí i la retina. 

Qüestions 

1 Quants cops es desvia de la seva direcció de propagació un 
raig de llum que entra en l’ull i arriba a la retina? Assenyaleu-
los en un esquema de l’ull. 

2 Si us noteu la vista cansada, pot ser que els músculs ciliats 
estiguin fatigats. Raoneu si és millor relaxar-los mirant la 
televisió o mirant a l’horitzó. 

3 La distància focal de l’ull augmenta o disminueix quan s’allarga 
el cristal·lí? Justifiqueu la resposta. 

 

Generalment la gent jove té millor vista que la gent gran. La capacitat 
d’acomodació va disminuint amb l’edat, és a dir, es fa més difícil enfocar 
els objectes, especialment els objectes més propers. El rang en el qual 
podem enfocar està limitat per l’anomenat punt pròxim, uns 20 cm per a 
un adolescent, i pel punt llunyà, que idealment està situat a una distància 
infinita. 

La disminució de la capacitat d’acomodació amb l’edat es coneix amb el 
nom de presbícia. Amb el temps, el cristal·lí esdevé més rígid, els 
músculs ciliats s’afebleixen, i costa més de tibar-lo i canviar la seva 
forma. El gràfic de la Figura 3 mostra com la posició mitjana del punt 
pròxim canvia amb l’edat. La solució per corregir la presbícia acostuma a 
ser posar-se ulleres o lents de contacte per veure bé de prop. 

Figura 3. La distància al punt pròxim canvia amb l’edat 
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Per solucionar tots aquests defectes de la vista, un òptic recepta ulleres o 
lents de contacte. Si mireu la recepta d’un òptic (Figura 4) en ella veureu 
una sèrie de paràmetres que descriuen les lents que s’han receptat després 
de revisar la vista de la pacient. Al llarg de la unitat aprendreu el 
significat d’aquests paràmetres. 

 

ACTIVITAT 3 Modelització de l’ull i defectes òptics  

A banda de la presbícia i de la miopia, les persones poden patir, tal com 
heu vist en l’Activitat 1, un seguit de defectes òptics. La següent 
simulació de la Universitat de Barcelona us mostra com varia la visió 
que és té de l’entorn quan els ulls presenten miopia, hipermetropia o 
astigmatisme. Fixeu-vos atentament en el punt, a l'interior de l'ull, on 
convergeixen els raigs de llum.  

http://www.ub.edu/javaoptics/applets/UllEs.html 

1.3 Lents 
Les lents es classifiquen en lents convergents i lents divergents. El nom 
prové de com es comporten els raigs de llum que incideixen sobre elles i 
depèn de la forma de la lent. 

Lents convergents i divergents 

El següent vídeo us presenta com els diferents tipus de lents modifiquen 
els raigs de llum que incideixen sobre elles. El mateix vídeo us mostra 
també com aquestes es poden utilitzar per corregir defectes òptics com la 
miopia i la hipermetropia. 

http://www.youtube.com/v/7BQnCyutdWs 

 

Figura 4. Recepta típica d’un òptic 
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La geometria de les lents 

Amb ajuda d’una simulació del projecte Newton del MEC podeu veure 
com afecta la geometria de la lent en el comportament dels raigs de llum. 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/optica/
opt33.htm?2&2 

La potència d’una lent, P, indica la capacitat que té la lent per fer 
convergir o divergir els raigs de llum incidents. La potència es defineix 
com la inversa de la distància focal 

 
f

P
1

    (1) 

La unitat de la potència és la diòptria, D, quan la distància focal, f, està  
expressada en metres. Fixeu-vos que com més potent és una lent, més 
petita és la seva distància focal. La potència d’una lent convergent és 
positiva i la d’una lent divergent és negativa. 

Ara ja es pot interpretar la prescripció de la Figura 4. La recepta dóna una 
sèrie de dades per a la lent de cada ull. El terme “ Sph” (abreviació de 
“Sphere”) indica la potència de la lent. L’ull dret necessita una lent 
divergent de potència -3,00 D. Aplicant l’Equació 1 es calcula la distància 
focal corresponent 

 m 0,33
D00,3

1



f  

La distància focal d’aquesta lent és -0,33 m. L’ull esquerre necessita una 
lent  també  divergent  de  -2,00 D i  la  distància  focal  corresponent és 
de - 0,50 m. El terme “Cyl” (abreviació de “Cylinder”) i el terme “Eix” 
fan referència a l’astigmatisme que es corregeix donant una certa 
curvatura cilíndrica a les lents en un cert eix. Així, segons aquesta recepta 
la pacient té miopia i un lleuger astigmatisme, necessita unes ulleres amb 
lents divergents amb una certa curvatura cilíndrica. 

ACTIVITAT 4 Lents                                                               

Examineu la forma de les lents convergents i de les divergents. Mireu a 
través de les lents i anoteu què observeu i quines diferències hi trobeu 
quan mireu a través d’una lent convergent i a través d’un tipus de lent o 
altra. 

Mireu un objecte llunyà a través de cada lent. La imatge que veieu és 
més gran o més petita? És dreta o invertida?  

Ara mireu un objecte proper a través de cada lent (per exemple, la 
pàgina del llibre de text). Quin tipus de lent es pot fer servir com a lupa? 

Projecteu la imatge sobre una pantalla. Quines lents es poden utilitzar 
per produir una imatge real sobre la pantalla? Quin efecte té la 
curvatura de la lent en la imatge que observeu? 
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Qüestions 

4 Quina és la potència d’una lent de 20 cm de distància focal? 
Quina és la distància focal d’una lent de 4 D ?  

Solució:  5 D; 0,25 m 

5 Un feix de raigs de llum paral·lels arriba a una lent convergent 
de 2 D. Si la lent té un diàmetre de 4 cm, què veureu en una 
pantalla situada a l’altre costat de la lent  

(a) a menys de 50 cm des de la lent. 

(b) a  50 cm des de la lent . 

(c) a més de 50 cm des de la lent. 

(d) Feu els esquemes corresponents  

6 Per què la miopia es corregeix amb una lent divergent i la 
hipermetropia amb una lent  convergent?  Feu un esquema. 

7  Un  feix  de raigs de llum paral·lels arriba a una lent divergent 
de 4 D. Si la lent té un diàmetre de 3 cm, què veureu en una 
pantalla situada a l’altre costat de la lent  

(a) a menys de 25 cm des de la lent 

(b) a 25 cm des de la lent  

(c) a més de 25 cm des de la lent? 

8 Una lent divergent té una distància focal de 4 cm. Quina és la 
seva potència? 

Solució: -25 D 
 

 

1.3.1 Diagrames de raigs 

Per trobar el lloc on es forma la imatge d’un objecte hi ha un mètode que 
consisteix en dibuixar el camí que segueixen els raigs de llum individuals 
que surten de l’objecte i que arriben a la lent, és a dir, dibuixar el 
diagrama de raigs. 

Els raigs de llum surten d’una font de llum puntual en totes direccions. 
Quan es forma la imatge tots els raigs que surten de la font de llum 
convergeixen. Per localitzar la posició de la imatge que produeix una lent 
convergent o una lent divergent, tot el que cal fer és seguir el camí de dos 
raigs de llum (o tres per estar completament segurs) que surtin d’un 
mateix punt. Quins raigs de llum són els més fàcils de dibuixar? La 
miniaplicació de l’Activitat 6 permet observar que: 

1. Qualsevol raig de llum que arriba paral·lel a l’eix principal de 
la lent, en travessar la lent, es desviarà per passar pel focus en 
el cas de les lents convergents. En el cas de les lents 
divergents, aquests raigs divergeixen com si vinguessin del 
focus de la lent. 

2. Un raig de llum que passa o es dirigeix cap al primer focus F 
de la lent surt paral·lel a l’eix principal de la lent . 

3. Per dibuixar el tercer raig de llum tindreu en compte que un 
raig de llum que passa pel centre de la lent no es desvia. 
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Les Figures 5 i 6 mostren la construcció dels diagrames de raigs d’una 
lent convergent i d’una lent divergent. Per trobar la imatge del punt P, es 
tracen els tres raigs, el raig 1, paral·lel a l’eix principal i que passarà pel 
focus, el raig 2, que passa pel focus i surt paral·lel a l’eix principal (en el 
cas de la lent divergent el raig es dirigeix al focus però es desvia en 
travessar la lent) i el raig 3, que passa pel centre de la lent i no es desvia 
en travessar la lent). Els tres raigs es tallen en el punt imatge, P’. 

De fet amb els dos primers raigs n’hi ha prou per trobar la imatge del punt 
objecte. El tercer raig ens confirma la seva posició. Quan la imatge es pot 
formar en una pantalla es diu que és una imatge real, com en el cas de la 
Figura 5. Si no és així es diu imatge virtual, tal com s’observa a la Figura 
6. 

Així, la construcció de la imatge d’un objecte mitjançant el diagrama de 
raigs permet obtenir la següent informació: 

 La posició de la imatge i el valor de la distància lent-imatge. 

 Si la imatge és real o virtual. 

 Si la imatge és dreta o invertida, respecte l’objecte. 

 L’ampliació, A,  de la imatge, que es defineix com la relació entre 
l’altura de la imatge i l’altura de l’objecte: 

 
y

y

jecteAlçada  ob

atgeAlçada  im '
A  (2) 

Nota d’estudi 

Per representar la lent de manera 
esquemàtica s’utilitza una recta 
vertical amb fletxes i sense cap 
gruix. A la Figura 7 podeu veure la 
simbologia que s’utilitza per a 
representar les lents. 

 

 

 

 

 Figura 7.  Simbologia de les lents 

Figura 5. Diagrama de raigs d’una lent convergent. L’objecte y es 
troba més enllà del focus de la lent. La imatge y’ es troba més lluny de 

la lent que l’objecte (s’>s), és real, invertida i més gran 

Figura 6. Diagrama de raigs d’una lent divergent. L’objecte y es troba 
més enllà del focus de la lent. La imatge y’ es troba més a prop de la 

lent que l’objecte (s’<s), és virtual, dreta i més petita 
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ACTIVITAT 5 Construcció de diagrames de raigs 

Les Figures 5 i 6 mostren els diagrames de raigs d’una lent convergent i 
d’una lent divergent, per a un objecte situat més enllà del focus de la 
lent, F. Fixeu-vos en les figures i construïu els diagrames de raigs d’una 
lent convergent i d’una de divergent quan l’objecte es troba situat (a) 
sobre el focus de la lent (s = f) i (b) entre el focus de la lent i la lent (s < 
f). Anoteu les característiques de la imatge en cada cas. 

1.3.2 L’equació de les lents 

La distància de l’objecte a la lent, s, la de la imatge a la lent, s’, i la 
distància focal  f  estan relacionades a l’equació de les lents 

 
fss

1

'

11
      (3) 

Aquesta equació permet trobar la posició de la imatge a partir de la 
distància de l’objecte a la lent i la distància focal de la lent.  És important 
tenir present el criteri de signes a l’hora d’introduir les distàncies en 
l’equació. Hom pot escollir criteris diferents, però en aquesta unitat 
s’escull el que apareix indicat en la Taula 1. 

Tenint en compte les definicions de s i s’, els augments o ampliació 
venen donats per l’expressió 

 
s

s'
A    (4) 

 

ACTIVITAT 6 Equació de les lents 

La següent miniaplicació  “Laboratori de lents” us permetrà aprofundir 
en l’equació de les lents. 

http://www.educaplus.org/luz/lente2.html 

 

 

 

 

 

 

 

f > 0 

f < 0 

Lent convergent 

Lent divergent 

s >0 

s < 0 

Objecte real (davant) 

Objecte virtual (darrera) 

s' > 0 

s’ < 0 

Imatge real (darrera) 

Imatge virtual (davant) 

Taula 1. Conveni de signes per 
les lents 
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Exemple resolt 

Un objecte de 2 cm d’altura es troba situat a 30 cm d’una lent de 5D. A 
quina distància de la lent es forma la imatge? Quina és la seva mida?   
Com és aquesta imatge (real, virtual, invertida, no invertida)? 

L'esquema de raig permet veure que la imatge obtinguda és real i 
invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per resoldre el problema, primer cal trobar la distància focal. Aplicant 
l'Equació 1 

 m
P

f 2,0
5

11
  

Quan sabem la distància focal f, podem aplicar, tenint en compte el 
conveni de signes, l’equació de les lents (Equació 3) 

2,0

1

'

1

3,0

1


s
 

Resolent l’equació anterior, s’obté un valor de 0,6 m per a la distància s’ a 
la que es forma la imatge real.  

Pel que fa a l'ampliació, l'Equació 4 permet escriure 

 2
3,0

6,0''


s

s

y

y
A  

Aquest valor de l’ampliació indica que la imatge té una mida doble que la 
de l’objecte 

 cmyy 42'   

resultat en què el signe negatiu indica que la imatge és invertida. 

Figura 8. Diagrama de raigs corresponent a un objecte de 2 cm d’altura (y = 
2 cm) situat a 30 cm d’una lent de 5 D 
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Per tant, les característiques de la imatge són: imatge real, invertida i més 
gran. 

ACTIVITAT 7 Lent convergent                                          

En aquesta activitat trobareu la distància focal d’una lent convergent i 
investigareu les característiques de la imatge que produeix. Empreu 
una lent convergent i una font de llum.  

Qüestions 

9 Estudieu la Figura 8.  

(a) Anoteu l’escala emprada per a la  distància objecte - lent, s, 
distància lent - imatge, s’, i distància focal, f’, i per a l’altura 
de l’objecte. 

(b) Amb les dades de la distància focal i la posició de l’objecte 
calculeu amb l’equació de les lents la situació de la imatge.  

(c) trobeu l’altura de la imatge i determineu l’augment de la 
lent. 

Solució: 60 cm 
Solució:  -4 cm; -2 

10 Un objecte de 3 cm d’altura es troba a 12 cm d’una lent 
divergent. La lent divergent té una distància focal de 6 cm. 
Traceu el diagrama de raigs en un full de paper mil·limetrat per 
trobar la imatge.  

(a) A quina distància de la lent es forma la imatge?  

(b) Com és la imatge: Dreta/invertida? Real/virtual? Més 
gran/més petita que l’objecte? 

Solució: -4 cm 

11 Construïu els diagrames de raigs per determinar la posició de 
les imatges de les situacions llistades en la Taula 2.  

(a) Feu una descripció completa de la imatge: valor de l’altura, 
ampliació, si és dreta o invertida, si és real o virtual. Nota: 
Al principi costa fer els diagrames amb exactitud. Trieu les 
escales adients per a cada situació i comenceu una altra 
vegada si veieu que l’escala triada no és l’adient. 

(b) Calculeu la posició de la imatge amb l’equació de les lents i 
comproveu que els resultats estan d’acord amb els 
obtinguts en els diagrames. 

Solució: 30 cm; 90 cm; infinita; -50 cm; -16,7 cm; -60 cm 

12 Fixeu-vos en les respostes de la Qüestió 11, en quina de les 
situacions llistades l’ampliació és igual a 1 (unitat)? Quina 
relació hi ha entre els valors de s, s’ i f  en aquesta situació? 
Comproveu-ho amb un altre exemple. 

 

 

Fixeu-vos que per a algunes posicions de l’objecte respecte de la lent, no 
és possible enfocar una imatge en una pantalla. L’absència d’imatge real 
es produeix quan la distància objecte-lent és més petita o igual a la 
distància focal de la lent (| s |≤ | f | ) en les lents convergents. Reviseu els 
resultats de la Qüestió 11. En totes les situacions plantejades es forma una 
imatge real? Comproveu si és verifica la condició perquè la imatge real 
no es formi. 

Situació 
Distància 

focal 
f / cm 

Distància 
objecte-lent 

s / cm 

Altura 
de 

l’objecte 
cm 

a 15,0  30,0 6,0 

b 30,0  45,0 2,0 

c 40,0  40,0 5,0 

d 50,0  25,0 10,0 

e - 50,0  25,0 10,0 

f - 100,0  150,0 8,0 

Taula 2. Dades per a la Qüestió 11. El signe 
negatiu en la distància focal indica que la lent 

és divergent 
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1.4 Llum polaritzada 
Segurament que quan heu anat a comprar-vos unes ulleres de sol us han 
parlat de polaritzadors. Les ulleres amb lents polaritzadores redueixen la 
intensitat de la llum quan passa a través de les lents i redueixen també 
l’enlluernament que ens pot produir la llum reflectida per una superfície. 

Amb les lent polaritzadores d’unes ulleres de sol podeu observar que si 
posem una davant de l’altra i fem girar una respecte l’altra la brillantor de 
la llum canvia amb l’angle de gir. En certes posicions la llum queda 
bloquejada totalment: els polaritzadors estan “creuats” i no deixen passar 
la llum. 

El filtre polaritzador 

La Wikipèdia en català us mostra com funciona un filtre polaritzador i 
quins efectes pot produir.  

1.4.1 Les ones 

Heu llençat alguna vegada una pedra en un estany? Us haureu fixat que es 
produeixen una sèrie d'ones que es propaguen concèntricament des del 
punt on cau la pedra, allunyant-se d'aquest. La pedra ha produït una 
pertorbació en les molècules sobre les quals ha caigut fent-les vibrar, 
transmetent la vibració a les seves molècules veïnes. Si en l'estany hi ha 
algun objecte surant, observareu que no es desplaça amb elles sinó que 
puja i baixa en la mateixa posició. Això significa que en aquest tipus de 
moviment no existeix transport de matèria sinó que el que es transmet és 
la pertorbació produïda per la pedra sobre la superfície de l’aigua.  

Què és una ona? 

La següent simulació us pot ajudar a entendre què són les ones. 

http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_waves/ 

Tipus d’ones 

Una ona mecànica és una pertorbació que es propaga en un medi material. 
En el cas anterior de les ones en l’estany, la pertorbació és vertical i la 
propagació de l'ona produïda és horitzontal, és a dir ambdues són 
perpendiculars. Si la pertorbació és perpendicular a la direcció de 
propagació, tindrem una ona transversal. En altres casos, com en les 
ones sonores, la propagació de l’ona es produeix en la mateixa direcció 
que la de la pertorbació. Es diu, llavors, que tenim una ona longitudinal.  

 



 

 

LLU Física en context 

14 

Ones transversals i ones longitudinals 

Comproveu amb el següent vídeo la diferència entre ones longitudinals i 
transversals:  

http://www.youtube.com/watch?v=whlz95jX3pk 

El so és un exemple d’ona longitudinal. Quan es fa vibrar un objecte, 
aquest transmet la vibració a les molècules dels gasos que componen 
l’aire que es troben pròximes a ell. Al seu torn les molècules que han 
sofert la pertorbació la hi transmeten a les seves molècules veïnes, de 
manera que l’ona es va allunyant del focus sonor. Observeu la Figura 9 on 
es representen les zones de compressió i de dilatació típiques d’una ona 
sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

Les vibracions produïdes pel focus sonor fan que l’aire es comprimeixi en 
uns punts i es dilati en uns altres. Aquestes compressions i dilatacions es 
transmeten d’uns punts a uns altres allunyant-se del focus sonor. Així és 
com es transmet el so. Tant en el cas del so com en el de les ones de 
l’estany es necessita d’un mitjà material que vibri. Les ones que 
necessiten un medi material per propagar-se s’anomenen ones 
mecàniques. No obstant això existeixen ones que no necessiten d’un 
mitjà material per propagar-se i que per tant poden viatjar en el buit, són 
les ones electromagnètiques. 

1.4.2 Propietats de les ones  

Imagineu un tren d’ones viatjant al llarg d’una corda. La Figura 10 mostra 
l’estat de vibració dels diferents punts de la corda en un instant de temps 
determinat. Les ones tenen quatre paràmetres que les caracteritzen: 

Amplitud 

L’amplitud, A, és la màxima distància que assoleix un punt respecte de la 
seva posició d’equilibri quan passa la pertorbació. 

Freqüència i període 

La freqüència,  f, és la mesura del nombre d’ones que passa per un punt 
en la unitat de temps. Generalment es mesura en hertzs (Hz), essent un 
hertz equivalent a una vibració per segon. Per això, també s’utilitza el s-1 

Figura 9. Imatge congelada de la propagació d'una ona de so (Imatge adaptada de Salters 
Horners Advanced Physics) 
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com a unitat per mesurar aquesta magnitud. Per conèixer la freqüència 
d’una ona comptem el nombre de “crestes” que passen per un punt en 
cada segon. La freqüència d’una ona és la inversa del seu període, T, que 
és el temps que triga la pertorbació en avançar una distància igual a la 
seva longitud d’ona. 

 
T

f
1

                                                      (5) 

Longitud d’ona 

La longitud d’ona, , és la distància entre dues crestes consecutives. Com 
totes les distàncies, es mesura en metres, encara que donada la gran 
varietat de longituds d’ona que existeixen s’utilitzen múltiples com el 
quilòmetre (per a ones llargues com les de ràdio i televisió) o 
submúltiples com el nanòmetre o l’Angstrom (per a ones curtes com la 
radiació visible o els raigs-X).  

Velocitat de propagació 

La velocitat de propagació, v, és la rapidesa amb què es propaga l'ona i 
només depèn de les característiques del medi. Si l’ona viatja a velocitat 
constant, en un temps igual al període T, l’ona haurà avançat una longitud 
d’ona, . Tenint en compte l’Equació (5) la velocitat de propagació de 
l’ona es pot calcular utilitzant la següent equació 

 f
T

v 
    (6) 

que és aplicable a qualsevol tipus d’ona. 

La Figura 11 mostra de manera gràfica quin és l’estat de pertorbació dels 
punts d’una corda en diferents instants de temps. Fixeu-vos en un punt de 
la corda, el gràfic mostra com es propaga la pertorbació en el temps (la 
línia de punts discontínua ens indica com progressa l’ona). Fixeu-vos que 
la pertorbació és periòdica en l’espai, tal  com es veu en els gràfics 
desplaçament-posició, i en el temps ja que després d’un temps igual al 
període (t = T), l’estat de vibració de la corda torna a ser el mateix que en 
l’instant inicial. 

Figura 10. Gràfic desplaçament-posició de l’estat de vibració dels punts d’una corda en un 
instant determinat. En el gràfic es representen dos dels paràmetres característics d’una ona: 

l’amplitud i la longitud d’ona 
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Qüestions 

13 Tenim un diapasó que emet un La de 440 Hz . Sabent que la 
velocitat del so en l’aire és de 331 m/s calculeu quina és la 
longitud de l’ona que emet 

Solució: 0,75 m 

14 Un vibrador produeix ones en la superfície d’un estany amb 
intervals de temps iguals. Si l’ajustem de manera que produeixi 
el doble d’ones per segon, com varien: 

(a) velocitat de propagació 

(b) freqüència 

(c) període 

(d) longitud d’ona 

15 Quines són les longituds d’ona dels ultrasons emesos per una 
ratapinyada (f = 120.000 Hz) i un dofí (f = 200.000 Hz), si la 
velocitat del so a l’aire és de 340 m·s-1 i a l’aigua d’1.44 km·s-1? 

Solució: 2,8·10-3 m, 7,2·10-3 m 
 

 

 

 

Figura 11. Aquesta figura mostra l’estat de vibració d’una corda oscil·lant en 
diferents instants de temps. Fixeu-vos que al cap d’un temps igual al període, t 

= T, l’estat de vibració dels punts de la corda torna a ser el mateix que en  
l’instant t = 0 (Imatge adaptada de Salters Horners Advanced Physics) 
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1.4.3 Polarització de les ones electromagnètiques 

Les ones de llum, i totes les ones electromagnètiques, són transversals i 
consisteixen en l’oscil·lació d’un camp elèctric i d’un camp magnètic 
perpendicularment a la direcció de propagació. El camp elèctric i el camp 
magnètic també oscil·len perpendicularment entre ells i no necessiten cap 
medi per propagar-se. 

Les ones electromagnètiques 

Com es propaguen les ones electromagnètiques? El següent vídeo permet 
fer-vos una idea. 

http://www.youtube.com/watch?v=2or84FgFxkA 

Tal com heu vist, la llum es pot polaritzar. Per entendre què vol dir això, 
podeu modelitzar el comportament de les ones de llum visible (i de la 
resta d'ones electromagnètiques) amb la producció d'ones transversals en 
una corda. Si moveu amunt i avall l’extrem d’una corda en repòs, es 
produeix una ona transversal que es propaga perpendicularment a les 
oscil·lacions que tenen lloc en el pla vertical, es diu que l’ona està 
polaritzada o més correctament, polaritzada en el pla vertical. Si moveu 
l’extrem de la corda en totes les direccions transversals a la de 
propagació, les ones produïdes continuen essent transversals, però ja no 
està polaritzada en un únic pla, es diu que l’ona no està polaritzada. Si 
intenteu que la corda que vibra en totes les direccions transversals passi a 
través d’una escletxa només aquelles oscil·lacions paral·leles a l’escletxa 
travessaran, de manera que l’escletxa transforma l’ona no polaritzada en 
una ona polaritzada (l’escletxa actua com a filtre polaritzador). 
 

La polarització d’una corda 

La següent simulació us permetrà visualitzar en què consisteix la 
polarització de les ones.  

http://demonstrations.wolfram.com/UnderstandingPolarizationWithAnAn
alogy/ 

Si les ones polaritzades troben un altre filtre polaritzador (escletxa) 
paral·lel al primer, les ones passaran al seu través sense ser modificades, 
però si l’escletxa es troba a 90° respecte del primer evitarà que l’ona 
travessi i les dues escletxes a 90° actuaran com dos filtres polaritzadors 
creuats. Si el segon filtre forma un cert angle amb el primer, les ones 
podran travessar-lo però la seva amplitud es reduirà i el pla de 
polarització serà paral·lel a la segona escletxa. 

Si feu el mateix amb ones longitudinals l’efecte de l’escletxa és nul: 
sempre passen les ones. Això ens demostra que les ones longitudinals no 
es poden polaritzar mai en un pla. 

 



 

 

LLU Física en context 

18 

ACTIVITAT 8 La polarització de la llum 

El següent simulador us permetrà entendre millor el fenomen de la 
polarització i l'efecte que tenen els filtres polaritzadors sobre les ones.  

https://ngsir.netfirms.com/englishhtm/Polarizer1.htm 

 

ACTIVITAT 9 La llum polaritzada d’una pantalla LCD   
 

La pantalla LCD (de l’anglès liquid crystal display) d'un ordinador portàtil 
proporciona una font àmplia, brillant, i estesa de llum polaritzada. En 
aquesta activitat experimentareu amb les característiques de la llum 
polaritzada de les pantalles planes. 
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2 El lector de disc compacte 

De vegades ens interessa guardar alguna cançó que ens agrada, la nostra 
música preferida o alguns sons que ens impacten com, per exemple, el 
soroll de les balenes que varem veure durant les vacances. Un sistema 
habitual per guardar de manera permanent aquests sons és 
l’enregistrament en un disc compacte (CD o DVD) o mitjançant un 
programa d’ordinador. En aquesta segona part de la unitat explorareu els 
aspectes físics que apareixen en la construcció d’un reproductor de CDs o 
DVDs (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El disc compacte 

L’article de la Wikipèdia en castellà us mostrarà amb més detall com són 
i funcionen els discs compactes. 

2.1 El sistema òptic d’escombrat 
En un disc compacte, la informació digital està codificada en una sèrie de 
protuberàncies petites que sobresurten de la superfície del disc d’una 
manera semblant al codi Braille. Emprant aquest sistema només s'ha de 
llegir en binari "1" o "0". Per a un lector òptic això significa detectar si el 
senyal de llum és encès ("on") o apagat ("off"). 

ACTIVITAT 10 El lector de disc compacte 

Com funciona un lector de disc compacte? La següent pàgina web us 
permetrà conèixer la resposta. 

http://electronics.howstuffworks.com/cd.htm/printable 

 

Figura 12. Reproductor de CDs 
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Qüestions  

Amb ajuda de l’article de la Wikipèdia i de la web de l’Activitat 10, 
contesteu les següents preguntes. 

16 La distància entre una volta de l’espiral de protuberàncies i la 
següent s’anomena pista. 

(a) Escriviu en unitats del SI l’amplada de la pista d’un CD. 

(b) Quina amplada ha de tenir el feix de llum si ha de distingir 
entre un conjunt de protuberàncies d’una filera i el de la 
següent? 

17 Feu un esquema de la superfície d'un disc compacte 

18 S'esmenten dos materials: una "capa metàl·lica reflectant" i un 
"recobriment protector de plàstic". 

(a) Quina altra propietat, a part de ser protector, ha de tenir el 
recobriment de plàstic? 

(b) Quina propietat de la capa metàl·lica és important en 
aquesta aplicació? 

(c) Quina reflexió és més important, la que prové de la capa 
metàl·lica o la que prové del recobriment de plàstic? 

19 Es parla de reflexió en diverses ocasions. Què enteneu per 
reflexió? Un esquema us pot ajudar a explicar-ho. 

20 L'article de la Wikipèdia mostra les diferents parts de què 
consta un lector de CDs. Què és un fotodíode? Quina és la 
funció del braç de control? I la del prisma? 

21 Quin tipus de moviment presenta el disc compacte? 

22 Anoteu en la Taula 3 les diferències entre el HD, el Blue-Ray, el 
DVD i el CD. Quin dels dos formats (HD o Blue Ray) és el que 
s’ha deixat de fabricar? 

 

 

 HD-DVD Blue-Ray DVD CD 

Capacitat     

Longitud d’ona del làser     

Velocitat de transferència de dades     

Formats suportats     

Resistència a ratllades i brutícia     

Resolució màxima de vídeo suportada     

Taula 3. Dades per a la Qüestió 22 
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2.1.1 Superposició 

El conjunt de protuberàncies en un disc encén o apaga el detector de 
senyal de llum a mida que el feix escombra la superfície del disc. Per 
entendre com es comporta aquest dispositiu cal considerar que la llum és 
una ona i que quan es troben dues ones, aquestes se superposen .  

Interferències 

La següent simulació mostra el fenomen de la superposició. Dues 
pulsacions recorren una corda en sentits contraris. Observeu que quan les 
dues pulsacions coincideixen, les seves pertorbacions se sumen. Si les 
pulsacions tenen el mateix signe resulta una pertorbació més gran, si 
tenen signe contrari resulta una pertorbació menor (o fins i tot nul·la!). 
Després cada pulsació continua el seu camí com si res no hagués passat. 

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/interference_of_pulses.html 

Tots els fenòmens 
ondulatoris presenten 
superposicions: quan les 
diferents ones es reforcen 
parlem d’interferències 
constructives. Quan les 
diferents ones es debiliten 
parlem d’interferències 
destructives. 

La llum també és una ona 
i és possible superposar 
diferents ones lluminoses. 
Quan diferents raigs de 
llum arriben al mateix 
punt el resultat pot ser 
que el punt aparegui més 
brillant o més fosc que si 
hi hagués un sol raig, 
depenent de les 
característiques dels raigs 
de llum. El resultat de la 
superposició de dues ones 
depèn de la freqüència i 
de l’amplitud de cada una 
i de la diferència entre les 
fases.  

Es diu que dues ones de 
la mateixa freqüència 
estan en fase en un punt 
quan els màxims i mínims 
de les pertorbacions 
arriben simultàniament 
(Figura 13). Quan no és 
així es diu que les ones 
estan desfasades. En el 

Figura 13. Les ones A1 i A2 quan arriben al mateix punt estan en fase

Figura 14. Les ones B1 i B2 quan arriben al mateix punt estan en oposició de fase 
(desfasades en ½   l’una respecte de l’altra)  

Figura 15. Les ones C1 i C2 quan arriben al mateix punt tenen un desfasament 
de  1/4   l’una respecte de l’altra  
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cas de que els màxims d’una ona coincideixin amb els mínims de l’altra, 
parlem d’oposició de fase (Figura 14), o bé es diu que les dues ones estan 
desfasades en mitja longitud d’ona. La Figura 15 mostra dues ones que 
estan en quadratura o desfasades un quart de la longitud d’ona.  

Qüestions 

23 A  un cert punt arriben dues ones de freqüència 2 Hz i amplitud 
0,5 m. Representeu en funció del temps la pertorbació deguda 
a cadascuna de les dues ones i la seva suma en el punt on se 
superposen si: 

(a) Arriben en fase.  

(b) Arriben amb una diferència de fase 1/2   (oposició de fase)  

(c) Arriben amb una diferència de fase de ¼  (en quadratura) 

24 Suposeu que dues ones de la mateixa freqüència 20 Hz, 
d’amplituds 0,1 m i 0,2 m respectivament i en fase arriben a un 
punt de l’espai.  

(a) Quina freqüència i quina amplitud tindrà l’ona resultant en 
aquell punt?  

(b) Quina freqüència i quina amplitud tindrà l’ona resultant si 
les dues ones estiguessin desfasades 1/2   ?  

25 La superposició de dues ones és molt més eficaç quan les 
dues ones tenen la mateixa freqüència. Expliqueu què passarà 
amb les diferències de fase de dues ones de diferent 
freqüència que arribin al mateix punt.  

26 Quina és la condició perquè dues ones es cancel·lin totalment?  

27 Tenim tres ones de llum A, B i C: 
Ona A de freqüència f i amplitud a. 
Ona B de freqüència f i amplitud 1,5a. 
Ona C de freqüència f i amplitud a, desfasada 180º respecte 
l’ona A.  
Anoteu la freqüència i l’amplitud de l’ona resultant quan 
interfereixen en un punt de l’espai i dibuixeu un gràfic per a 
il·lustrar les respostes en cada cas. 

(a) L’ona A se superposa amb l’ona B i en resulta l’ona P. 

(b) L’ona A se superposa amb l’ona C i en resulta l’ona Q. 

(c) L’ona A se superposa amb l’ona B, desfasada 180º 
respecte l’A , i en resulta l’ona R. 

(d) L’ona A se superposa amb l’ona C, en fase amb l’A i en 
resulta l’ona S. 

 

 

En el lector de disc compacte, el detector del senyal està calibrat de 
manera que si el  feix de llum que li arriba té una lluentor per sobre d’un 
valor determinat,  l’identifica com a “on”. Si el llum està per sota d’aquest 
valor s’identifica com a “off”. Així doncs, quan dues ones de la mateixa 
freqüència i amplitud semblant (no necessàriament igual) coincideixin en 
un punt unes vegades amb la mateixa fase i unes altres amb la fase 
contrària, serà fàcil per l’element convertidor distingir una situació com 
“on” i l’altra com “off”. 
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Qüestions 

28 Dos raigs de llum de la mateixa freqüència produeixen per 
separat un senyal elèctric en un detector de 0,15 V i 0,10 V.  

(a) Quin senyal produiran si es produeix una interferència 
constructiva?  

(b) I si es produeix interferència destructiva?  

(c) Quin valor llindar de voltatge podria utilitzar-se per distingir 
els dos estats? 

 

2.1.2 Superposició en un reproductor de discs 
compactes 

Per obtenir un senyal estable fruit de la superposició de dues ones, cal que 
les ones siguin coherents, és a dir, que estiguin en fase o que tinguin una 
diferència de fase constant. Si les ones que interfereixen no són coherents, 
el senyal canvia contínuament (fixeu-vos en la Qüestió 22). Les ones de 
llum procedents de dues fonts diferents són incoherents perquè la llum és 
emesa en polsos curts a l’atzar, cadascun d’una durada de l’ordre dels 
nanosegons. 

En un reproductor de disc compacte, la font de raig làser produeix un únic 
feix de llum de diàmetre igual al doble de l’altura de les protuberàncies. 
En incidir i reflexar-se sobre el disc es poden produir interferències 
constructives o destructives que el detector interpreta com a “on” o “off” 
(Figura 16). 

Si el feix de llum es troba amb un protuberància, part de la llum es 
reflectirà en la superfície del disc i la resta es reflectirà en la superfície de 
la protuberància. Les ones reflectides en la superfície del disc i les ones 
reflectides en la superfície de la protuberància estaran desfasades donat 
que les segones recorren un camí més curt. Com que la diferència de 
camins s’ha ajustat prèviament, els dos feixos de llum interferiran 
destructivament. El díode detecta “off” encara que no sigui una 
cancel·lació total de llum. El feix de llum recorre la pista espiral del disc, 
llegint la superfície i dóna una seqüència de senyals “on” – “off”, que es 
processen per reproduir digitalment el so original. 

QÜESTIONS 

29 Contesteu: 

(a) Si dos feixos de llum interfereixen destructivament, quina 
és la mínima diferència possible entre els camins que 
recorren? 

(b) Si dos feixos de llum interfereixen constructivament, quines 
són les diferències possibles entre els camins que 
recorren? 

(c) Si la freqüència de la llum és de 600 THz, quina ha de ser 
l’altura de les protuberàncies en la superfície del CD 
perquè es produeixi interferència destructiva? 

 

 

Figura 16. Superposició d’ones reflectides 
per un CD. (a) Reflexió del raig làser sobre 
la superfície plana del disc  (b) Reflexió del 

raig làser quan es troba amb una 
protuberància (c) Digitalització del senyal 

(Imatge adaptada de Salters Horners 
Advanced Physics) 



 

 

LLU Física en context 

24 

Quan el feix làser incideix sobre la superfície del disc compacte, la llum 
experimenta el fenomen de la difracció, fenomen que apareix degut al fet 
de que la llum és una ona. Quan una ona es troba amb un obstacle tendeix 
a rodejar-lo produint-se així una deformació en la manera com l’ona 
avança. En un disc compacte, els microbonys es comporten com un 
conjunt d’escletxes, com si fos una xarxa de difracció, que al ser 
il·luminats pel làser produeixen un patró de difracció per reflexió que és 
el que produeix el conjunt d’interferències constructives i destructives. 

Difracció a la superfície de l’aigua  

L’aigua, a l’igual que la llum, al trobar-se davant d’obstacles o escletxes 
es difracta, és a dir, experimenta una deformació en la manera en què 
l’ona avança.  

http://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA 

La difracció de la llum 

Quan un raig de llum es troba amb una escletxa també es difracta.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1KUBj0NZk 

Diversos efectes òptics que s’observen són deguts a la difracció 
atmosfèrica. El següent tutorial us ho mostra 

http://www.youtube.com/watch?v=-mNQW5OShMA 

 

ACTIVITAT 11 Mesurar la distància entre les pistes   
d’un CD o DVD  

En aquesta activitat utilitzareu un feix de llum coherent per produir  
interferències entre la llum que se’n reflecteix a les diferents pistes d’un 
CD (o d’un DVD) per determinar la separació entre aquestes. 

2.2 El recobriment del disc 
Un dels grans reclams en la venda de discs compactes és que la superfície 
del disc està protegida per un recobriment transparent i, per tant, ni la pols 
ni els esquitxos ni les petites ratllades poden alterar la qualitat del so. 
Com és possible això? Per entendre-ho cal estudiar com es comporta un 
raig de llum quan entra i surt d’un material transparent o, de manera més 
general, quan travessa la superfície de separació entre dos medis diferents 
(l’aire i el recobriment del disc, o bé el recobriment i la superfície 
metàl·lica del disc). Quines conseqüències té en el sistema òptic de 
lectura? En aquesta secció estudiareu el fenomen de la refracció, i què 
implica per a un lector de discs compactes.  

Figura 17. Difracció que 
experimenta una ona en passar per 

una escletxa 

Figura 18. Patró de difracció obtingut 
per una xarxa de difracció 
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Abans d’endinsar-vos en el fenomen de la refracció cal conèixer la 
terminologia. La Figura 19 mostra un raig de llum que travessa la frontera 
o separació entre dos medis o dos materials diferents: 

 La normal és una línia imaginària perpendicular a la superfície de 
separació dels dos materials en el punt on arriba el raig incident.  

 El raig incident forma amb la normal l’anomenat angle 

d’incidència, î . El raig incident i la normal defineixen el pla 
d’incidència.  

 El raig refractat viatja per dins del segon material i l’angle que 
forma amb la normal és l’angle de refracció, r̂ . El raig refractat 
es troba en el pla d’incidència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixeu-vos que convencionalment tots els angles es mesuren a partir de la 
normal i no respecte de la superfície de separació.  

En el fenomen de la refracció, la llum canvia la seva direcció perquè la 
llum viatja a diferent velocitat en materials o medis diferents. La velocitat 
més gran s’assoleix en el buit (quasi la mateixa velocitat que en l’aire) i 
és menor en la resta de medis. 

2.2.1 Llei de Snell de la refracció 

Quan el raig de llum làser arriba a la superfície del disc, els fronts d'ona 
canvien de direcció. Aquest canvi de direcció es pot explicar amb ajuda 
del Principi de Huygens que afirma que: 

"cada punt del front d'ones es comporta com un emissor secundari 
generant ones esfèriques, la superposició de les quals genera el 
nou front d'ones". 

En travessar la superfície de separació entre dos medis el raig incident es 
desvia, però quant es desvia? Donat un cert angle d’incidència, cal predir 
amb exactitud la direcció que seguirà el raig refractat en el segon 
material. La Figura 20 mostra com es refracten unes ones en arribar a la 

Figura 19. Un raig de llum arriba a la superfície de separació 
entre dos materials i es refracta  
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superfície de separació de dos medis o dos materials. La mateixa figura 
mostra també la generació d’ones secundàries esfèriques d’acord al 
Principi de Huygens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocitat de propagació de les ones en el material 1 i en el material 2 
són v1 i v2 respectivament.  En un interval de temps t, el front d’ona 
viatja una distància tv 1 en el material 1, mentre que les ones en el 

material 2 viatgen una distància tv 2 (Figura 20). Com mostra aquesta 

figura, a partir dels triangles rectangles es pot obtenir una relació entre 
l’angle d’incidència, l’angle de refracció i la velocitat de les ones en 
cadascun dels materials. Els triangles rectangles tenen la mateixa 
hipotenusa, així que es pot escriure que  

 
i

tv

r

tv
ˆsinˆsin
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                                                                             (7) 

Eliminant el temps, t, podem reescriue l’equació anterior  
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    (8a) 

equació que s’anomena llei de Snell de la refracció. 

La velocitat de la llum en un material o en un medi està caracteritzada per 
l’índex de refracció, n, del medi. L’índex de refracció d’un medi es 
defineix com el quocient entre la velocitat de la llum en el buit, c, i la 
velocitat de la llum en el medi, v  

Material 
Índex de 
refracció 

Vidre flint dens 1,66 

Fibra vidre 1,55 

Quars 1,54 

Metacrilat 1,48 

Aigua 1,33 

Aire/Buit 1,00 

Taula 4.  Índex de refracció de 
diversos medis i materials 

Figura 20. Propagació de les ones que travessen una 
superfície de separació entre dos materials o dos medis 
(Imatge adaptada a partir de l’obra de Arne Nordmann 

[CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons) 
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v

c
n      (9)  

L’índex de refracció és una magnitud adimensional i sempre és més gran 
o igual  que la unitat. La Taula 4 mostra l’índex de refracció d’alguns 
materials i medis. 

Si l’índex de refracció dels materials és n1 i n2 respectivament, les seves 

velocitats seran 
1

1 n

c
v   i  

2
2 n

c
v  , i la llei de la refracció es pot 

reescriure 

  
1

2
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   (8b) 

 

ACTIVITAT 12 Mesura de l’índex de refracció  

Utilitzeu un muntatge per mesurar l’índex de refracció del material del 
bloc. El material que emprareu ha de ser transparent per poder fer la 
mesura. Traceu els raigs de llum que travessen el material i mesureu 
els diferents angles en la interfície (superfície de separació: aire-vidre, 
vidre-aire). Després utilitzeu la llei de Snell per calcular l’índex de 
refracció del material del bloc. 

QÜESTIONS 

30 Què voldria dir un índex de refracció més petit que la unitat? 

31 Un raig de llum viatja per l’aire i incideix sobre un material 
transparent on es refracta. Utilitzeu la llei de Snell per 
determinar els valors A, B i C que manquen en la Taula 5. 

Solució: 28,9º; 47,3º; 1,53 

32 Si la llum viatja a 3,00·108 m·s-1 en l’aire, quina és la velocitat 
de la llum en cadascun dels materials de la Taula 5? 

Solució:  2,26·108 m·s-1; 2,05·108 m·s-1; 1,96 ·108 ms-1 

33 Observeu la  Figura 19. 

(a) Hi ha dos materials diferents. Si els materials són aire i 
vidre, quin és quin? Justifiqueu la resposta. 

(b) Si intercanviéssiu els materials, què canviaria? 

(c) Si el raig incident coincideix amb la normal, què passarà 
amb el raig en el segon material? 

(d) Ara imagineu que els materials canvien i que el raig de llum 
es refracta menys. Com canviarà l’angle de refracció, r? 

34 La Figura 21(a) mostra dos raigs de llum que arriben a una lent 
convergent. Copieu el diagrama i traceu la direcció dels raigs 
de llum a través de la lent i després de travessar-la per mostrar 
com la refracció a cada una de les dues superfícies prediu la 
convergència. (Nota: C és el centre de curvatura de les 
superfícies de la lent) 
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40º A 1,33 

B 30º 1,47 

64º 36º C 

Taula 5. Dades per a la Qüestió 31 
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Qüestió 

35 La Figura 21(b) mostra dos raigs de llum que arriben una  lent 
divergent. Copieu el diagrama i traceu la direcció dels raigs de 
llum a través de la lent i després de travessar-la per mostrar 
com la refracció a cada una de les superfícies prediu la 
divergència. (Nota: C és el centre de curvatura de les 
superfícies de la lent) 

 

2.2.2 Canvi de longitud d’ona 

A causa del fenomen de la refracció, la longitud d’ona de la llum que 
s’utilitza en un lector de CDs canvia en travessar diferents materials. 
L’alçada de les protuberàncies de 125 nm està establerta així perquè la 
longitud d’ona de la llum làser quan viatja pel recobriment de plàstic és 
de 500 nm. La llum làser té la mateixa longitud d’ona dins el plàstic que 
quan viatja en l’aire? 

Torneu un altre cop a la Figura 20. Fixeu-vos que quan les ones van més 
lentes els fronts d’ona estan més pròxims. Donat que la freqüència de 
l’ona roman constant, i tenint present l’Equació 6 que relaciona la 
velocitat de propagació, v, la freqüència, f, i la longitud d’ona, , podreu 
contestar la qüestió anterior. El següent exemple resolt mostra com. 

Exemple resolt 

Qüestió. Si la longitud d’ona de la llum làser és de 500 nm en un plàstic 
d’índex de refracció 1,55, quina és la longitud d’ona de la llum làser en 
l’aire? 

Figura 21. (a) Raigs de llum 
incidents sobre la superfície  

d’una lent convergent  

Figura 21. (b) Raigs de llum 
incidents sobre la superfície  

d’una lent divergent  
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Resolució. S’utilitzaran els símbols “a” per l’aire i “p” pel plàstic, així: 

Índex de refracció del plàstic, 55,1pn    i  nm 500p   

Recordant l’Equació 6 

           
a

a
a

v
f


          i           

p

p
p

v
f


  

i tenint en compte que la freqüència no canvia en canviar de medi, s’obté 

 pa ff             i           
p

p

a

a
vv


  

Reajustant l’equació anterior es té  
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Tenint en compte l’Equació 8b es pot escriure que  
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Donat que l’índex de refracció del plàstic és 55,1pn  i l’índex de l’aire 

és 1an s’obté la relació de la longitud d’ona en un medi i en l’altre 

 55,1
p

a




         i          a  1,55 p  

Substituint el valor de p = 500 nm, 

 a  = 1,55 × 500  = 775 nm 

La longitud d’ona de la llum làser és més gran en l’aire que dins del 
recobriment de plàstic del disc compacte. Per aquesta raó, les 
especificacions del làser del reproductor de discs compactes poden donar 
valors diferents. 
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2.2.3 Reflexió de la llum sobre la superfície del disc 

La llum refractada en el recobriment de plàstic del disc arriba a la 
superfície del disc que conté la informació codificada. Gràcies al fenomen 
de la reflexió de la llum (Figura 22), el feix de llum incident rebota sobre 
la superfície del disc i el feix de llum reflectit retorna aquesta informació 
per ser descodificada.  

En la reflexió, l’angle que el raig incident forma amb la normal és l’angle 

d’incidència, î , i el que forma el raig reflectit amb la normal és l’angle 
de reflexió, r̂ . Els raigs incident i reflectit obeeixen les lleis de la 
reflexió: 

 El raig incident, la normal, i el raig reflectit es troben en el mateix 
pla. 

 L’angle d’incidència i l’angle de reflexió són iguals: 

 ri ˆˆ      (10) 

 

ACTIVITAT 13 Lleis de la reflexió i de la refracció  

En aquesta activitat comprovareu  les lleis de la reflexió i de la refracció. 

Figura 22. Un raig de llum incideix sobre una 
superfície i es reflecteix 
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2.2.4 Miralls 

A l’hora d’estudiar la formació d’imatges en miralls cal utilitzar la llei de 
la reflexió i recordar alguns dels conceptes ja estudiats en el cas de les 
lents. 

Els miralls  

Aquest vídeo us mostra com es formen les imatges en els diferents tipus 
de miralls: plans i esfèrics. 

http://www.youtube.com/watch?v=W8HDGkW1i6U 

Miralls plans 

Es pot veure que, en el cas dels miralls plans, la imatge és virtual i està a 
la mateixa distància darrera del mirall que la distància a què l'objecte està 
davant d'aquest. També es pot veure que la imatge té la mateixa mida que 
l'objecte i, per tant, l'augment és 1. 

Miralls esfèrics 

Els miralls esfèrics són superfícies llises i polides per la cara interior 
(miralls còncaus) o per la cara exterior (miralls convexos). El centre de 
curvatura, C, és el centre geomètric de la circumferència que correspon a 
la superfície del mirall (Figura 24). L’eix principal és la recta que uneix 
el centre de curvatura amb el centre del mirall, O. La distància, CO, és el 
radi de curvatura del mirall, R. La millor reflexió dels miralls esfèrics té 
lloc en les proximitats del centre, O, del mirall.  

El focus del mirall, F, és el punt per on passen tots els raigs paral·lels a 
l’eix principal que incideixen sobre el mirall. Aquest punt és equidistant 
del centre de curvatura del mirall i del centre del mirall, per tant la 
distància del focus al centre del mirall (distància focal, f) és la meitat del 
radi de curvatura 

 
2

R
f     (11) 

Les característiques de la imatge (real o virtual, més gran o més petita, 
invertida o no invertida) dependran de la posició relativa de l'objecte 
respecte del centre C del mirall i del tipus de mirall (concau o convex). 

ACTIVITAT 14 Diagrames de raigs per a miralls esfèrics  

Construïu els diagrames de raigs d’un mirall esfèric còncau quan 
l’objecte es troba situat  

 (a) entre el centre de curvatura i el focus del mirall.  

 (b) sobre el focus del mirall. 

 (c) entre el focus i el centre del mirall. 

Elaboreu un taula on s’especifiquin les característiques de la imatge i 
l’ampliació.  

Figura 23. Imatge d’una mà  
formada per un mirall pla 

Figura 24. Geometria d’un mirall 
esfèric 
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Construïu els diagrames de raigs d’un mirall esfèric convex quan 
l’objecte es troba situat  

 (a) a una distància del centre del mirall igual a la distància focal.  

 (b) a una distància inferior a la distància focal. 

Com és la imatge que forma un mirall esfèric convex?  

Comproveu els vostres resultats amb uns mirall d’aquestes 
característiques, per exemple una cullera metàl·lica molt polida. 

 

 Qüestions 

36 Construïu el diagrama de raigs d’un mirall còncau de 10 cm de 
radi de curvatura quan un objecte de 1cm d’alçada està situat a 
12 cm del centre del mirall. Com és la imatge que es forma? A 
quina distància del mirall es forma? 

Solució: 8,6 cm 

37 Calculeu l’ampliació de la imatge de la Qüestió 36. 

Solució: -0,7  

38 Construïu el diagrama de raigs d’un mirall convex de 10 cm de 
radi de  curvatura  quan  l’objecte  de 0,4 cm d’alçada està 
situat a 8 cm del centre del mirall. Com és la imatge que es 
forma? A quina distància del mirall es troba? 

Solució: 3,1 cm 

39 Calculeu l’ampliació de la imatge de la Qüestió 38. 

Solució: 0,4  

40 Un objecte de 0,8 cm d’alçada es troba a 8 cm d’un mirall 
convex que té un radi de curvatura de 8 cm. Localitzeu la 
imatge i determineu la seva alçada a partir del diagrama de 
raigs. 

Solució: 2,7 cm; 0,3 cm 

41 A quina distància es troba la imatge i quina és l’ampliació d’un 
objecte que es troba a 4 cm del mirall de l’exercici anterior. 

Solució: 2 cm; 0,5  

42 Amb l’ajut de la taula elaborada en l’Activitat 14 indiqueu quan 
un mirall còncau 

(a) produeix una imatge dreta  

(b) produeix una imatge virtual  

(c) produeix una imatge ampliada de l’objecte. 

43 Els miralls convexos s’utilitzen sovint en les cantonades per 
donar una vista panoràmica en les cruïlles de carrers estrets. 
Com és la imatge que observeu quan us acosteu? En quins 
altres llocs s’utilitzen el miralls convexos? 
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2.3 Dividir el feix de llum  
Fins ara heu vist que el feix de llum làser incideix sobre el recobriment de 
plàstic del disc i es refracta. A continuació la llum arriba a la superfície 
metàl·lica del disc on es troba amb la informació emmagatzemada en les 
microprotuberàncies i es reflecteix amb tota aquesta informació 
codificada. La llum reflectida per la superfície del disc no pot interferir 
amb la llum incident i per tant cal que segueixi un camí diferent fins 
arribar al detector per a ser descodificada. En l’Activitat 15 descobrireu 
com es pot separar un feix de llum. 

ACTIVITAT 15 Quin camí segueix el feix de llum? 

Utilitzeu blocs de diferents formes (Figura 25) per veure com la llum 
entra i surt de cadascun d’ells. Dibuixeu els blocs i traceu el camí que 
segueix el feix de llum des de que entra fins que surt del bloc. Com es 
pot dividir un feix de llum en dues parts?   

2.3.1 Reflexió total 

En l'activitat anterior heu vist que, quan un feix de llum incideix sobre 
una superfície de separació entre dos medis, la reflexió sempre té lloc. En 
canvi, la refracció no sempre és possible. 

Quan un feix de llum es transmet al medi de menor densitat el raig 
refractat se separa de la normal. A mesura que l'angle d'incidència 
augmenta, l'angle de refracció s'acosta a la superfície de separació entre 
els dos medis. L'angle d'incidència màxim per al qual l'angle de refracció 
és 90º és l'anomenat angle límit o angle crític, ˆ i c . Per a angles incidents 
més grans que l’angle límit, no hi ha raig refractat i tota la llum es 
reflecteix. Aquest fenomen s’anomena reflexió total. L’angle límit es pot 
trobar sabent els índexs de refracció dels materials, n1 i n2 . Substituint en 
l’Equació (8b), ˆ r  = 90º, es troba l’angle crític, ˆ i c , per a la reflexió total 
interna 

        sin ˆ i c 
n2

n1

                  (12) 

Fixeu-vos que l’Equació 12 només es pot complir si n1 > n2, ja que no hi 
ha cap angle el sinus del qual sigui més gran que la unitat. Això significa 
que només pot haver-hi reflexió total quan la llum passa d’un medi 
d’índex refracció més gran a un altre medi d’índex de refracció inferior. 

 

ACTIVITAT 16 Angle límit 

Reviseu els resultats de l’Activitat 15 i trobeu l’angle límit d’un dels 
blocs. Utilitzeu aquest valor per trobar l’índex de refracció del material 
de què està fet el bloc. 

Anoteu els resultats del material amb què heu treballat i els dels vostres 
companys per construir una taula de diferents materials cadascun amb 
el seu índex de refracció i els angles límits respectius.  

Figura 25.  Blocs de vidre de 
diferents formes que es poden 

utilitzar en l’Activitat 15  
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2.3.2 Dividir el feix làser d’un lector de disc 
compacte 

Com funciona un lector de CD 

El fenomen de la reflexió total en un lector de discs compactes és 
complicat. El lector de discs té un sistema de prismes de materials 
adients, triats per tal que hi hagi un cert angle límit. El sistema de prismes 
fa que la llum làser incideixi sobre el disc.  

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/cd/index.html 

 

QÜESTIONS 

44 Un feix de llum arriba amb un angle d’incidència de 42º a la 
superfície interna d’un material transparent. Esbrineu si el feix 
es dividirà en dos o si experimentarà reflexió total interna, per a 
cadascun dels materials de la Taula 4, excepte l’aire. 

45 La capa metàl·lica platejada de darrere d’un mirall es deteriora 
amb el temps. Per aquesta raó, en molts aparells s’utilitza 
preferentment un prisma com a reflector, en comptes d’un 
mirall convencional. Dibuixeu els diagrames que demostrin com 
un prisma d’angles 45º, 45º i 90º es pot utilitzar per  

(a) reflectir un feix de llum desviant-lo 90º  

(b) reflectir un feix de llum desviant-lo 180º. 

 

2.4 Per què llum làser? 
La majoria de fonts de llum que ens envolten són fonts de llum blanca. La 
llum blanca és un conjunt d’ones electromagnètiques de diferents 
longituds d’ona i diferents freqüències. Cada longitud d’ona o freqüència 
correspon a un color. 

Segurament alguna vegada heu vist com un prisma separa un feix de llum 
en diferents colors (si no heu vist mai això, segur que heu vist la dispersió 
de la llum per les gotes de pluja i l’arc de Sant Martí que es forma). Els 
colors que formen la llum constitueixen l’espectre de la llum. 

ACTIVITAT 17 L’espectre de la llum  

Utilitzeu un prisma o una xarxa de difracció per observar els colors que 
formen la llum procedent de fonts de llum diferents. Descriviu i dibuixeu 
esquemàticament el que observeu. 

L'espectre de la llum que heu vist a l'Activitat 17 és l'anomenat espectre 
visible. L'espectre visible abasta les longituds d'ona que van des dels 380 
nm (el color violat) als 740 nm (el vermell). L'ull és capaç de detectar i 
analitzar amb força precisió la radiació electromagnètica que cau en 
aquest interval de longituds d'ona. 
 
A banda de l'espectre que és accessible als nostres ulls (l'espectre visible), 
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hi ha moltes freqüències de la radiació electromagnètica que resulten 
invisibles als nostres ulls. Tot aquest conjunt de freqüències és el que 
s'anomena espectre de la radiació electromagnètica del qual forma part 
l'espectre visible. 

L’espectre electromagnètic 

En aquest article de la Wikipèdia trobareu molta informació sobre 
l’espectre electromagnètic.  Fixeu-vos en els diferents tipus de radiacions 
electromagnètiques i en la longitud d’ona associada, la freqüència i 
l’energia d’aquestes radiacions. 

Breument, expliqueu les característiques, origen i aplicacions dels raigs 
gamma, de la radiació infraroja i les microones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagnético 
 

 

ACTIVITAT 18 L’atmosfera de Venus 

Venus és un planeta que disposa d'una atmosfera molt densa que no 
permet observar amb llum visible la seva superfície. L'estudi de 
l'espectre electromagnètic obre una porta a respondre com és la 
superfície de Venus i què hi ha en ella que origini una atmosfera 
d'aquestes característiques. 
 
El fragment de vídeo que va dels 35’ als 45’40” del capítol 4 de la sèrie 
Cosmos de Carl Sagan us mostra com l'estudi de l'espectre 
electromagnètic va fer replantejar el què els científics creien sobre el 
planeta Venus. 
 
Observeu amb atenció aquest fragment del capítol 4 anomenat “Cielo e 
infierno”. Redacteu un resum que mostri de manera clara el què creien 
els científics, en base a què i per quins motius canvien les seves 
creences. 

https://www.youtube.com/watch?v=isLVyfIExe4. 

2.4.1 Llum d’un sol color: llum làser 

El feix de llum en un lector de discs compactes és d’una única longitud 
d’ona, és a dir, un feix de llum monocromàtic (un sol color). Recordeu de 
la secció 2.1 que la longitud d’ona del feix de llum i les dimensions de les 
protuberàncies en el disc estan relacionades per poder fer la lectura de la 
informació gravada. La manera d’aconseguir llum d’una sola longitud 
d’ona és utilitzar llum làser. La llum làser té a més una altra propietat de 
gran importància, és llum coherent. La monocromaticitat i la coherència 
fan que els làsers sigui unes fonts de llum molt especial aplicables en 
molts dispositius tecnològics actuals. 

En el cas d’un reproductor de discs compactes, el làser utilitzat és un   
feix  de llum infraroja molt feble, d’un potència entre 1 mW i 3 mW 
aproximadament, depenent del disseny del sistema de lectura, i d’una 
longitud d’ona de 780 nm. 
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ACTIVITAT 19 La llum làser i la vida quotidiana 

Feu una taula amb tots aparells i dispositius quotidians que utilitzin llum 
làser. Esbrineu de quin tipus de radiació electromagnètica es tracta, la 
seva longitud d’ona i la seva potència. Com a exemple podeu incloure 
el lector de CD. 
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3 Una mirada a tota la unitat 

La formació de les imatges que dóna una lent o un mirall s`ha estudiat a 
partir de l’òptica geomètrica i el concepte de raig de llum. Heu fet un 
estudi de l’ull i dels defectes de la visió i determinat què cal per corregir-
los. 

També heu vist com es propaga la llum en un medi i què passa en la 
interfase entre dos medis diferents (fenòmens de la refracció i de la 
reflexió).  Heu estudiat alguns fenòmens característics de la llum com són 
les interferències i la polarització, pels quals cal un enfocament ondulatori 
del comportament de la llum. Entendre aquests fenòmens és fonamental 
per saber com funcionen molts dels aparells que utilitzeu a diari, com per 
exemple el reproductor de disc compacte. 

També heu estudiat l’espectre electromagnètic i heu vist que aquest juga 
un paper fonamental en la nostra societat. 

ACTIVITAT 20 Peligro, radiación lumínica 

El següent blog us mostra un cartell de denúncia. Llegiu-lo amb atenció 
i comenteu-lo a classe. 

http://cmans.wordpress.com/2011/06/08/denuncia/ 

 

3.1 Objectius 
En acabar aquesta unitat heu de ser capaços de 

 Fer una descripció de l’ull humà com a sistema òptic. 

 Fer una caracterització de l’ull sa, l’ull miop, l’ull hipermetrop i la 
seva correcció mitjançant ulleres o lents de contacte o cirurgia. 

 Saber diferenciar entre ona mecànica i ona electromagnètica, entre 
ones transversals i ones longitudinals.  

 Definir els paràmetres que caracteritzen una ona: amplitud, 
freqüència i període, longitud d’ona, fase i velocitat de 
propagació.  

 Interpretar gràfics desplaçament-posició de pertorbacions que es 
propaguen i entendre la doble periodicitat: espacial i temporal. 

 Descriure el fenomen de la polarització de la llum i la funció dels 
polaritzadors. 

 Conèixer el principi de superposició aplicat a les ones que es 
propaguen en l’espai i descriure el fenomen interferències, 
diferenciant les interferències constructives i les destructives, així 
com en quines condicions es produeixen unes i les altres. 

 Descriure del comportament de la llum en canviar de medis i en 
travessar-los: fenòmens de la refracció, de la reflexió i de la 
dispersió. 
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 Trobar l’angle límit donades unes condicions inicials de 
propagació de la llum. 

 Determinar en quins casos pot tenir lloc o no la reflexió total 

 Fer la construcció geomètrica d’imatges de manera gràfica, 
mitjançant programes de simulació i saber trobar la posició de la 
imatge amb l’equació de les lents, en miralls i en lents 
convergents i divergents. 

 Determinar la distància focal d’una lent i la seva potència. 

 Utilitzar de diagrames de raigs per traçar el camí de la llum en un 
sistema òptic. 

 Fer l’esquema de l’espectre electromagnètic, identificar el lloc 
que ocupa la llum visible i les altres radiacions més comuns: raigs 
gamma, raigs X, radiació ultraviolada, radiació infraroja, 
microones i ones de radio 

 Caracteritzar la llum làser i conèixer algunes de les seves 
aplicacions. 

 Dissenyar d’un instrument òptic. 

3.2 Activitats i qüestions finals 
 

ACTIVITAT 21 Revisió 

Dediqueu uns minuts a revisar la unitat, realitzeu els següents exercicis 
per ajudar-vos: 

 Expliqueu amb les vostres paraules el significat dels termes que 
estan en negreta en el text.  

 Feu un mapa conceptual en el qual es relacionin els termes 
següents: 

 Ona, ona electromagnètica, ona mecànica, ona transversal,  
ona longitudinal, amplitud, freqüència, longitud d’ona, 
període, velocitat de propagació. 

 Feu un mapa conceptual en el qual es relacionin els termes 
següents: 

 Llum, instruments òptics, refracció, reflexió, miralls plans, 
miralls convexos, miralls còncaus, lents convergents, lents 
divergents, potència d’una lent, materials transparents, 
índex de refracció,  dispersió de la llum,  prismes, 
diòptries. 

 

Telescopi de Galileu 

Sovint s’atribueix la invenció del telescopi a Galileu, però ... 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43597&p_ex=telescopi 
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ACTIVITAT 22 Disseny d’un telescopi  

Fa bastants anys en Galileo va utilitzar telescopis que ell mateix es va 
construir per observar la Lluna, els 4 satèl·lits més grans de Júpiter (per 
això anomenats galileans) i altres astres per poder reafirmar la seva 
visió heliocèntrica del sistema solar. 

Ara vosaltres, uns quants segles després, aprendreu a dissenyar i a 
construir telescopis. 

 

Qüestions 

46 En una persona amb hipermetropia, el seu punt proper es situa 
a 75 cm de l’ull. Amb les ulleres per llegir, posades a tocar dels 
ulls, la distància del punt proper al sistema ulls – ulleres és de 
25 cm. Això vol dir que, si un objecte es situa 25 cm davant de 
les ulleres, llavors aquestes formen una imatge virtual de 
l’objecte  a 75 cm de les ulleres.  

(a) Quin tipus de lent fa possible aquesta situació? 

(b) Fes un esquema de la situació i calcula quina és la 
potència dels vidres de les ulleres? 

Solució: Convergent  
Solució:  2,67 D 

47 Una càmera fotogràfica digital utilitza una lent convergent per 
enfocar la llum provinent d'un objecte sobre un sensor 
fotosensible. La lent de la càmera posseeix una distància focal 
fixa, però es pot desplaçar lleugerament per tal que la distància 
imatge coincideixi amb la distància entre la lent i el sensor. 
Suposem que una càmera porta una lent teleobjectiu amb una 
focal de 200 mm. Quin ha de ser el seu desplaçament per 
passar d'enfocar un objecte situat a l'infinit a enfocar un altre 
situat a una distància de 3 m? 

Solució: 14 mm 

48 Un tambor emet una nota musical que es propaga per l’aire. 
Sabent que la velocitat del so en l’aire és de 340 m, i tenint en 
compte l’esquema de la Figura 26, quina és la freqüència de la 
nota emesa? 

Solució: 850 Hz 

49 La Figura 27 representa una ona que es desplaça cap a la 
dreta. Si sabem que tarda 2s a transmetre’s de A al B, 
determineu: 

(a) La velocitat de propagació 

(b) La freqüència 

(c) El període 

Solució: 2 m·s-1 
Solució: 1 Hz 

Solució: 1 s 

50 Des de la Terra s’envia un senyal amb Laser a la Lluna que és 
a 3,84·108 m. Calcula el temps que tarda en arribar el senyal. 
DADA: La velocitat de les ones electromagnètiques és de 
2,99792458·108 m·s-1  

Solució: 1,28 s 
 
 

 

Figura 26.  Esquema per a la 
Qüestió 48  

Figura 27.  Esquema per a la 
Qüestió 49  
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Qüestions 

51 Amb quina freqüència emet una emissora de radio, si les seves 
ones tenen una longitud de 240 m? La velocitat de propagació 
de les ones de radio és de 300.000 km·s-1. 

Solució: 1,25·106 Hz 

52 El sonar d’un vaixell emet ones de freqüència 40.000 Hz, si la 
velocitat de l’ona a l’aigua és de 1280 m·s-1. Calculeu:  

(a) La longitud d’ona.  

(b) La profunditat del mar en un punt en què el senyal emès 
pel sonar tarda 0,8 s en arribar al fons del mar i tornar al 
vaixell.  

Solució: 3,2 cm 
Solució: 512 m 

53 Un raig incideix en una superfície d’un llac formant un angle de 
60º amb la normal a la superfície de l’aigua. Quin angle forma 
el raig refractat amb aquesta ? L’índex de refracció de l’aigua 
és 1,33 

Solució: 40,6º 

54 Si sabem que la velocitat del so a l’aire és de 340 m/s i a 
l’aigua és de 1450 m/s, determineu l’angle amb què sortirà una 
ona sonora que arriba a la superfície des de l’interior de l’aigua 
amb un angle d’incidència de 80o. Hi ha algun angle 
d’incidència pel qual l’ona  no surti de l’aigua? 

Solució: 13,3º 
Solució: No 

55 Un raig de llum passa d’un vidre a l’aigua (n = 4/3) i es 
comprova que l’angle límit és de 53o. Calculeu: 

(a)  la velocitat de la llum en el vidre  

(b) L’ índex de refracció del vidre 

Solució: 1,79·108 m·s-1 
Solució: 1,67 

56 En els darrers anys, l’estudi dels terratrèmols ens ha permès 
obtenir una gran quantitat d’informació sobre la Terra. 
D’aquesta informació s’obté que la Terra es pot dividir en 
diferents capes que es caracteritzen per què la velocitat de les 
ones sísmiques és diferent en cada una d’elles. En un 
terratrèmol apareixen bàsicament dos tipus d’ones sísmiques: 
les S i les P. Les ones S són ones que experimenten reflexió 
total en incidir sobre la mesosfera (el mantell superior) 
provinents de l’astenosfera. Si l’ona S que es propaga a 10 
km·s-1 incideix amb un angle de 30º, quina és la seva velocitat 
a la mesosfera? 

Solució: 20 km·s-1 o més 
 

 

 

 


