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La zona d’ombra de la Terra 

(solucionari) 

Els sismòlegs van observar que, independentment  de la ubicació del terratrèmol, en la 

superfície de la Terra es produïa una zona d’ombra situada entre 104º a 144º de distància 

angular de l’epicentre. En aquesta zona els sismògrafs no enregistraven ones sísmiques P i S 

directes. 

Les estacions situades més enllà de 144º de l'epicentre  no enregistraven ones S (S ombra), i les ones P  

ho feien amb retard. 

 

 

(distància en km sobre la superfície de la terra entre 11.500 i 14.000 km de distància de l'epicentre) 

 

Aquesta zona d'ombra  va permetre a Beno Gutenberg detectar el límit entre el mantell i el nucli. I 

també saber a quina profunditat es produïa el canvi de material. 

 

Com aquesta zona d’ombra va permetre detectar el límit del nucli? 
 

Elaboració de la hipòtesi: 

 

a) Les ones sísmiques es propaguen en totes direccions a partir de l’  hipocentre. Què pot provocar 

aquesta banda d’ombra?  

Penseu en ones que coneixeu que puguin provocar ombres. 

L’ombra  projectada per un obstacle al pas de la llum o la zona fosca a les ones de ràdio que produeix 

una muntanya. 

 

b) Quina forma ha de tenir l’obstacle per produir l’ombra? 

Esfèric , ja que les bandes es  produeixen a 104 º de l’epicentre  independentment d’on tingui lloc el 

terratrèmol. 

 

c) Sí s’enregistren ones P en el pol oposat del sisme, quines propietats ha de tenir l’obstacle? 

Ha de deixar passar les ones. Els raigs són desviats, refractats i reflectits.  

104

º 
144º 
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d) Com han de ser els materials de l’interior de la Terra perquè els raigs es comportin així?  

Han de travessar dos medis amb característiques físiques diferents. 

 

 

Hipòtesi: 
 

Potser quan les ones viatgen per l’interior de la Terra i arriben al límit entre dos  

materials diferents (mantell–nucli), es refracten  originant aquesta zona d’ombra. 

 

Per validar la hipòtesi construirem un model analògic per l’estructura interna de la Terra en capes 

concèntriques, basant-nos en les propietats físiques dels materials. Per simplificar, ho farem només en 

dues capes. Observarem com es comporten les ones en travessar dos medis diferents.  

Simularem el raig sísmic amb el raig lluminós del làser. 

 

Construcció del model  
Material: 

Un cristal·litzador i un vas de precipitats, aigua amb cendres en suspensió, cullera, punter làser, sorra, 

retolador  i caixa de cartró. 

 

Determinem les condicions de l’existència d’una zona d’ombra 

a- Aigua i cendres en el cristal·litzador, i aire en el vas de precipitats. 

b- Aire en el cristal·litzador, i aigua i cendres en el vas de precipitats.  

 

Procediment de construcció 

 

a- Aigua i cendres en el cristal·litzador, i aire en el vas de precipitats 
 

Posarem el vas de precipitats dins del cristal·litzador de manera concèntrica.  

En el vas de precipitats hi posarem una mica de sorra perquè no suri.  

Posarem aigua amb cendres al cristal·litzador. Per fora i al voltant del cristal·litzador hi posem un paper 

blanc que ens servirà de pantalla. 

Col·locarem els recipients dins la caixa de cartó. Tallarem un dels costats més estrets de la caixa de cartó 

, serà el lloc on apuntarem el punter làser. 
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Dirigim  la llum del punter làser cap els recipients,  en un punt del cristal·litzador. Cal que el punter 

només giri sense moure’l del punt. 

Observem el comportament  del raig làser. 

 

 

b- Aire en el cristal·litzador, i aigua i cendres en el vas de precipitats. 
 

Posem aigua i cendres en el vas de precipitats intern i aire en el  cristal·litzador extern.  

 

Observem què passa amb el raig de llum del punter. 

Marquem amb el retolador l’últim raig que no és refracta en el cristal·litzador.  

 

Resultat: Observem la banda d’ombra. 

 

Filmeu el comportament del raig amb el mòbil. Feu-ne fotografies i inseriu–les aquí. 

 

aigua i cendres 

aire 

 

Resultat: NO observem la banda d’ombra. 

 

Filmeu el comportament del raig amb el 

mòbil. Feu-ne fotografies i inseriu–les aquí.  
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L’aigua amb cendres ha d’estar en el vas de precipitats central per poder observar la zona d’ombra  

 

Conclusió: Quan els raigs que travessen l’aire entren a l’aigua amb cendres, un altre medi, es  

refracten i s’observa  la zona d’ombra. 

 

Correspondència del model amb la Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per què en el 1r cas no es forma la zona d’ombra i en el 2n cas sí? 
 

Abans de respondre, feu les activitats que segueixen de simulacions amb el Geogebra: 

 

Simulació amb el Geogebra dels resultats observats experimentalment 

Cerqueu informació a les webs: 

- http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3236/html/42_refraccin_de_la_luz_y_ii.h

Model  Terra 
Raig lluminós 

Punt de sortida del raig 

Cristal·litzador  

Vas de precipitats 

Aigua i cendres/Aire 

Aire/Aigua i cendres 

Raig sísmic 

Hipocentre 

Mantell 

Nucli 

Material sòlid del mantell/ 

Material líquid nucli 

aire 

aigua i 

cendres 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3236/html/42_refraccin_de_la_luz_y_ii.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3236/html/42_refraccin_de_la_luz_y_ii.html
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tml 

- http://www.natureduca.com/fis_luzyop_propaluz03.php 

- http://www.xtec.cat/~jhoms1/optica/05refraccio.html 

- http://www.educaplus.org/luz/refraccion.html 

- http://www.physicstutorials.org/pt/66-The_Laws_Of_Refraction 

 

Simulació quan la velocitat dins del nucli és més gran que fora del nucli 

 

A.- En l’esquema podem observar 3 tipus de trajectòries 

dels raigs: 

 

1.- Els raigs que no arriben a la superfície del nucli es 

mouen en línia recta, sense desviar-se (són els raigs de 

color blau d’un sol traç). Per què? 

Es propaguen en un mateix material. El medi és 

homogeni. 

 

2.- Alguns raigs (de color vermell) que arriben a la 

superfície del nucli “reboten” sense entrar-hi (són els que 

continuen en color verd).  

a) Per què? 

 L’angle amb què incideixen sobre la superfície és més 

gran que l’angle límit pels dos medis i experimenten la reflexió total. 

b) Com ha de ser la velocitat dels dos medis? 

Pot produir-se la reflexió total quan un raig passa d’un medi de menys velocitat de propagació  a un de 

més velocitat. 

 

3.1.- Els raigs que entren al nucli es desvien i canvien l’angle que la seva direcció forma amb la de la 

normal (són els que continuen en color fúcsia). 

a)  En quin sentit es desvien?  

Es desvien allunyant-se de la normal. 

b)  Per què es desviïn en aquest sentit, com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

la velocitat del medi interior?  

Els raigs han de passar d’un medi de menys  velocitat a un de més velocitat. 

 

c) Com es pot comprovar? La relació entre les velocitats del dos medis en la simulació és 1:1’5. 

Es pot comprovar per un raig determinat fent el següent: primer dibuixem la normal  

a la superfície en el punt d’incidència del raig (això es pot fer dibuixant una línia diametral que passi pel 

centre de les circumferències i pel punt d’incidència), i es mesura l’angle d’incidència  (entre la normal i 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3236/html/42_refraccin_de_la_luz_y_ii.html
http://www.natureduca.com/fis_luzyop_propaluz03.php
http://www.xtec.cat/~jhoms1/optica/05refraccio.html
http://www.educaplus.org/luz/refraccion.html
http://www.physicstutorials.org/pt/66-The_Laws_Of_Refraction
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el raig incident de color vermell) i l’angle de refracció  (entre la normal i el raig refractat de color fúcsia). 

Es pot comprovar que l’angle d’incidència és més petit que el de refracció. Es pot comprovar 

quantitativament sabent que en aquest model la relació de velocitats entre els dos medis és d’1 a 1’5 i 

aplicant al llei de Snell de la refracció. 

 

3.2.- Els raigs que han entrat al nucli quan en surten es tornen a desviar i canvien l’angle que la seva 

direcció forma amb la de la normal (són els que continuen en color blau).  

a) En quin sentit es desvien?  

Es desvien apropant-se a la normal.  

b)  Per què es desviïn en aquest sentit, com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

la velocitat del medi interior?  

Els raigs han de passar d’un medi de més  velocitat a un de menys. 

c) Com es pot comprovar? La relació entre les velocitats del dos medis és 1:1’5. 

Es pot comprovar per un raig determinat fent el següent: primer dibuixem la normal a la superfície en el 

punt d’incidència del raig (això es pot fer dibuixant una línia diametral que passi pel centre de les 

circumferències i pel punt d’incidència), i es mesura l’angle d’incidència  (entre la normal i el raig 

incident de color fúcsia) i l’angle de refracció  (entre la normal i el raig refractat de color blau). Es pot 

comprovar que l’angle d’incidència és més gran que el de refracció. Es pot comprovar quantitativament 

sabent que en aquest model la relació de velocitats entre els dos medis és d’1 a 1’5. 

 

B.- El nucli, en aquest cas, actua respecte als raigs com una lent. De quin tipus seria la lent? 

Es comportaria com una lent divergent. 

 

C.- El model geomètric ens mostra que no hi ha zona d’ombra. Com ho confirmes? 

Perquè arriben raigs a totes els llocs de la superfície. 
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Simulació quan la velocitat dins del nucli és més baixa que fora del nucli 

 

A.- En l’esquema podem observar 2 tipus de 

trajectòries dels raigs: 

 

1.-Els raigs que no arriben a la superfície del 

nucli es mouen en línia recta, sense desviar-se 

(són els raigs de color blau d’un sol traç). No hi 

ha raigs (de color vermell) que arribin a la 

superfície del nucli i “rebotin” sense entrar-hi, 

com passava en el cas anterior. Per què? 

 

Només hi ha reflexió total quan el raig passa 

d’un medi de menys velocitat de propagació  a 

un medi de més velocitat. En aquest cas no hi ha 

mai reflexió total. 

 

2.1.- Els raigs que entren al nucli, es desvien i canvien l’angle que la seva direcció forma amb la de la 

normal (són els que continuen en color fúcsia).  

a) En quin sentit es desvien?  

Es desvien apropant-se a la normal 

b)  Per què es desviïn en aquest sentit, com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

la velocitat del medi interior?  

Els raigs han de passar d’un medi de més  velocitat a un de menys velocitat. 

c) Com es pot comprovar? La relació entre les velocitats del dos medis és 1:1’5. 

Es pot comprovar per un raig determinat fent el següent: primer dibuixem la normal a la superfície en el 

punt d’incidència del raig (això es pot fer dibuixant una línia diametral que passi pel centre de les 

circumferències i pel punt d’incidència), i es mesura l’angle d’incidència  (entre la normal i el raig 

incident de color vermell) i l’angle de refracció  (entre la normal i el raig refractat de color fúcsia). Es pot 

comprovar que l’angle d’incidència és més gran que el de refracció. Es pot comprovar quantitativament 

sabent que en aquest model la relació de velocitats entre els dos medis és d’1 a 1’5 i aplicant al llei de 

Snell de la refracció. 

 

2.2.-Els raigs que han entrat al nucli quan en surten es tornen a desviar i canvien l’angle que la seva 

direcció forma amb la de la normal (són els que continuen en color blau).  

a) En quin sentit es desvien?  

Es desvien allunyant-se a la normal 

b) Per què es desviïn en aquest sentit, com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

la velocitat del medi interior?  
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Els raigs han de passar d’un medi de menys  velocitat a un de més  velocitat. 

 

c) Com es pot comprovar? La relació entre les velocitats del dos medis és 1:1’5. 

Es pot comprovar per un raig determinat fent el següent: primer dibuixem la normal a la superfície en el 

punt d’incidència del raig (això es pot fer dibuixant una línia diametral que passi pel centre de les 

circumferències i pel punt d’incidència), i es mesura l’angle d’incidència  (entre la normal i el raig 

incident de color fúcsia) i l’angle de refracció  (entre la normal i el raig refractat de color blau). Es pot 

comprovar que l’angle d’incidència és més petit que el de refracció. Es pot comprovar quantitativament 

sabent que en aquest model la relació de velocitats entre els dos medis és d’1 a 1’5. 

 

B.- El nucli, en aquest cas, actua respecte als raigs com una lent. De quin tipus seria la lent? 

Es comportaria com una lent convergent. 

 

C.- El model geomètric ens mostra que hi ha zona d’ombra. Com ho confirmes? 

Perquè hi ha llocs de l’escorça on no hi arriba cap raig. 

 
 D.- En el medi intern la velocitat del raig lluminós és menor. Digues quina propietat física pot ser la 

causa. 

La velocitat de propagació de les ones en un medi depèn de les característiques d’aquest, com la 

densitat, l’estat d’agregació, la temperatura, etc. No hi ha una relació senzilla de la velocitat de 

propagació amb una sola propietat específica del medi. Normalment parlem de l’índex de refracció 

relatiu de dos medis, però aquest índex no és més que una manera de referir-se a la velocitat relativa de 

l’ona en els dos medis.  No hi ha una relació simple entre velocitat de propagació i densitat (podríem 

pensar que a més densitat, menys velocitat i més índex de refracció): l’oli d’oliva és menys dens que 

l’aigua i té un índex de refracció més gran; el tetraclorur de carboni és més dens que l’aigua i té un índex 

de refracció més gran que l’aigua. 

 

Per què es produeixi la zona d’ombra cal: que els raigs que entren al nucli es refractin apropant-se a la 

normal, això s’aconsegueix quan els raigs  passen d’un  

medi de més velocitat (menys índex de refracció) a un de menys velocitat (més índex de refracció). 
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Estudi de la transmissió de les ones sísmiques a l’interior de la Terra 

 
Cerqueu informació a les webs:  

- http://www.iea.ad/que-es-un-terratremol/les-ones-sismiques 
- http://aulatres.wikispaces.com/L%27interior+de+la+Terra 
 

A.- A partir de l’hipocentre s’originen dos tipus d’ones. 

a) Quines? P i S 

b) Anoteu  les principals diferències. 

Les ones P són ones longitudinals, es transmeten en medis sòlids i fluids. 

Les ones S són ones transversals, es transmeten  només en medis sòlids. 

 

B.- En l’esquema  es mostra dos tipus de trajectòries de les ones P: 

1.-Podeu observar ones que arriben directes a la superfície de la Terra. 

a) Per què? 

Es propaguen en un mateix material 

b) En què es diferencien del nostre model? 

Tenen una trajectòria curvilínia.  

2.1.- Els raigs que entren al nucli es desvien i canvien l’angle que la seva direcció forma amb la de la 

normal.  

a) En quin sentit es desvien?  

Es desvien apropant-se a la normal 

b)  Per què es desviïn en aquest sentit com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

http://www.iea.ad/que-es-un-terratremol/les-ones-sismiques
http://aulatres.wikispaces.com/L%27interior+de+la+Terra
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la velocitat del medi interior?  

Els raigs han de passar d’un medi de més  velocitat a un de menys velocitat. 

 

2.2.-Els raigs que han entrat al nucli quan en surten es tornen a desviar i canvien l’angle que la seva 

direcció forma amb la de la normal.  

 

a) En quin sentit es desvien?  

Es desvien allunyant-se a la normal 

b) Per què es desviïn en aquest sentit, com ha de ser la velocitat dels raigs del medi exterior respecte de 

la velocitat del medi interior?  

Els raigs han de passar d’un medi de menys  velocitat a un de més velocitat. 

 

c) En el nucli la velocitat de les ones P disminueixen degut a un canvi de les propietats físiques del 

material. Si les ones S no s’hi transmeten, què en podries dir del estat físic del nucli? 

Líquid, perquè les ones S només es propaguen en medis sòlids. 

 

C.- El nucli, en aquest cas, actua respecte als raigs com una lent. De quin tipus seria la lent? 

Es comportaria com una lent convergent. 

 

D.- El model geomètric ens mostra que hi ha zona d’ombra. Com ho confirmes? 

Perquè hi ha llocs de l’escorça entre 104º i 144º  on no hi arriba cap ona. 

 

E. – Com s’anomena la superfície on es produeix un canvi sobtat de velocitat? 

Discontinuïtat. 

 

 

Per què es produeixi la zona d’ombra cal: que els raigs que entren al nucli es refractin apropant-se a la 

normal, això s’aconsegueix quan els raigs  passen d’un medi de més velocitat a un de menys velocitat. 
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Comparació del model i la Terra 

 

 

 

 Model  Terra 

Capes 2 capes: el mantell i el nucli. 3 capes: escorça, mantell i nucli. 
Estat físic capes Hem utilitzat l’aire (capa externa) i 

l’aigua i cendres (capa interna).   
El mantell és sòlid i el nucli extern 

és líquid.  

Trajectòria de les 

ones (mateix 

material) 

Els raigs lluminosos tenen una 

trajectòria rectilínia. 

Els raigs sísmics tenen una 

trajectòria curvilínia quan viatgen 

pel mantell 

Trajectòria ones canvi 

de medi 

Les ones es refracten i es reflecteixen 

en arribar a una superfície d’un medi 

amb propietats diferents. 

Les ones es refracten i es 

reflecteixen en arribar a una 

superfície d’un medi amb 

propietats diferents. 
Superfície de canvi 

del medi 

Paret del vas de precipitats  Discontinuïtat de Gutenberg 

mantell/nucli. 

Condicions per què es 

produeix  la zona 

d’ombra 

cal que les ones lluminoses, en arribar  

a un material amb propietats  

diferents com l’aigua amb cendres,  

disminueixin la seva velocitat, es 

refractin  apropant-se a la normal. 

Per què es produeixi la zona 

d’ombra,  cal que les ones 

sísmiques, en arribar  a un material 

amb propietats  diferents com el 

nucli de la Terra,  disminueixin la 

seva velocitat, es refractin  

apropant-se a la normal. 
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Disminució de la 

velocitat del nucli 

S’aconsegueix amb aigua i cendres d’ 

índex de refracció més elevat que 

l’aire.  

L’ aigua amb cendres del vas de 

precipitats intern no s’utilitza per 

simular la naturalesa del nucli extern 

líquid, sinó per crear un ambient 

destinat a alentir el raig làser. 

S’aconsegueix amb un nucli amb 

propietats físiques diferents ( 

densitat major i líquid) que el 

mantell. 

 

Conclusió:  
La zona d’ombra ens indica que a l’interior de la terra  hi ha una altra capa, el nucli. 

 

 

Càlcul del radi del nucli a partir de la zona d’ombra 
 

A 104 ° de distància angular de l’epicentre (inici de la zona d’ ombra) s’enregistra al darrer raig sísmic 

que és rep directe, el proper raig ja entra al nucli i es refracta. 

El radi de la Terra  és R = 6.370 km. 

 

 

A partir d’aquestes dades ja podeu calcular el radi del nucli i la seva profunditat. 

 

r(nucli) = cos 52º.  R     r = 0.6156614753 x 6.370 = 3.922 km 

Al nucli es troba  a una profunditat  

6.370 – 3.922 =  2.448 km 

Així doncs, el càlcul proporciona una profunditat de 2.448 quilòmetres  i no  2.900 km!!! 

En els càlculs hem considerat que la trajectòria dels raigs sísmics eren rectilinis i de fet són curvilinis. 

Teòricament suposem que el raig sísmic  en el mantell tenen una trajectòria rectilínia però en realitat és 

corba.(Concavitat cap a velocitats baixes) Amb la profunditat augmenta la pressió i per tant també la 
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densitat, la cohesió i l’elasticitat i la velocitat des les ones. L’angle de refracció augmenta. 

 

 

 

R = 6.370 

km 


