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Introducció 
 
 
Aquest llibre naix amb l’objectiu de ser un instrument d’aprenentatge d’una tècnica molt 
important en l’assignatura Òptica Geomètrica per a la determinació de les trajectòries 
lluminoses, la formació d’imatges i la caracterització dels sistemes òptics, com el traçat 
gràfic de raigs. Aquest manual permet entendre i resoldre d’una manera molt senzilla una 
gran quantitat d’experiències amb diferents sistemes òptics. Molts dels problemes es 
resolen mitjançant el mètode de les superfícies d’índex, fet que suposa una alternativa 
gràfica senzilla per a avaluar les trajectòries dels raigs que es refracten i/o reflecteixen en les 
diferents superfícies que formen els sistemes òptics. 
 
Els exercicis estan agrupats per capítols i van creixent en dificultat a mesura que es va 
avançant en la descripció de la tècnica de traçat. Cada capítol conté una introducció en què 
es revisen breument els continguts teòrics i les equacions bàsiques. El manual està 
estructurat en tres capítols. El primer es refereix al traçat de raigs que es reflecteixen i es 
refracten utilitzant sistemes simples d’interfícies planes i aplanètiques. El segon capítol 
descriu la formació d’imatges utilitzant el traçat gràfic de raigs quan la llum travessa 
sistemes simples, com ara una lent prima, un espill esfèric, un dioptre, un prisma, etc. 
Finalment, el capítol 3 tracta de resoldre de forma clara i il·lustrativa problemes de 
formació d’imatges mitjançant el traçat gràfic de raigs quan es disposa de sistemes òptics 
complexos, amb lents i espills o amb més d’una lent. En cada capítol es resolen diversos 
problemes de forma gràfica i, a més a més, cada problema va acompanyat de tres possibles 
respostes de les quals només una és la vàlida. 
 
Un altre objectiu que hem pretès aconseguir com a professors de la Universitat de València 
amb aquest manual és impulsar l’ús del valencià en l’activitat docent, com a llengua pròpia 
de la nostra Universitat.  
 
 
Els autors 
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1 
 

 
Refracció i reflexió 

 
En molts problemes d’òptica geomètrica trobem que els raigs de llum emesos per una 
font, després de recórrer una certa distància en el medi homogeni i isòtrop on es troba 
la font, arriben a un altre medi amb distintes propietats elèctriques i magnètiques. La 
caracterització d’aquestes propietats òptiques es realitza mitjançant l’índex de refracció 
n quan el material és dielèctric (o metàl·lic). Una interfície o dioptre es refereix a una 
superfície que separa dos medis d’índex de refracció diferent. 

Experimentalment s’observa que quan una ona arriba a una interfície plana, part de 
la densitat de flux incident es transforma en una ona reflectida i part del flux es 
transmet com una ona refractada. En conseqüència, un raig de llum que incideix sobre 
un dioptre en un punt I genera dos raigs que provenen d’aquest punt I. Un d’aquests 
raigs es reflecteix i després es propaga en el mateix medi, mentre que l’altre raig es 
transmet al segon medi. 

Les trajectòries del raig reflectit i refractat són donades per les lleis de Descartes. 
Considerem una superfície plana que separa dos medis homogenis i isòtrops amb índex 
de refracció n1 i n2, i suposem que un raig de llum es propaga en el medi d’índex n1 i 
incideix sobre la superfície en un punt I. Les lleis de Descartes s’enuncien així: 

 
1. Els raigs incident, refractat i reflectit, així com la recta normal a la superfície 

en el punt d’incidència I, són coplanaris. Aquest pla rep el nom de pla 
d’incidència. 

2. El raig refractat segueix la llei de Snell: 
 

 ε = εn sin n sin1 1 2 2  (1.1) 
 
on ε1 i ε2 són els angles dels raigs incident i refractat, respectivament, mesurats des 
de la recta normal. 
3. El raig reflectit compleix l’equació ε = −ε'1 1 , on ε'1  és l’angle del raig reflectit 

respecte a la recta normal. Per tant, la recta normal a la superfície constitueix la 
bisectriu de les dues rectes que caracteritzen les trajectòries dels raigs incident i 
reflectit. 

 
Noteu que la llei de la reflexió es pot obtenir formalment mitjançant la llei de Snell només 
substituint n n→−2 1 i 'ε → ε2 1  en l’equació (1.1). L’ús d’un índex de refracció negatiu es 
justifica perquè la fase de l’ona reflectida avança en sentit oposat a les ones incidents i 
refractades. 
 
 
1.1 Mètode de les superfícies d’índex: refracció 
 
El mètode de les superfícies d’índex resulta una alternativa gràfica senzilla per a avaluar la 
trajectòria d’un raig que es refracta en una superfície que separa dos medis de diferent 
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índex de refracció. En aquest cas no és necessari calcular l’angle ε2 a partir de l’equació 
(1.1). 

Les superfícies d’índex en medis isòtrops són dues superfícies esfèriques. Una 
d’aquestes superfícies està lligada al medi d’índex de refracció n1, on el raig es propaga 
inicialment, i l’altra superfície està associada al medi d’índex n2, on es troba el raig refractat. 
A més a més, ambdues superfícies esfèriques són concèntriques i el seu centre coincideix 
amb el punt d’incidència I situat al dioptre. Finalment, com que els raigs incident i refractat 
estan associats a ones propagants que viatgen en el mateix sentit, es requereix que les 
superfícies d’índex es tracen sobre un dels dos medis considerats. En el nostre cas, el traçat 
es realitzarà sobre el medi d’índex n2. 

 El radi de curvatura de la primera superfície d’índex, R1, i el radi de la segona 
superfície, R2, es dibuixen de manera que satisfan la condició següent: 

 

 =
R n
R n

1 1

2 2
 (1.2) 

 
En la pràctica, el radi de curvatura R1 pot coincidir amb n1 mesurat en centímetres, i 
aleshores el radi R2 hauria de tenir un valor R2, també mesurat en cm. 

La trajectòria virtual del raig incident tallaria la superfície de radi R1 en el punt M1 i la 
trajectòria real del raig refractat assoliria l’altra superfície en M2. Si es compleix la llei de 
Snell (1.1), també es compleix l’equació ε = εR sin R sin1 1 2 2 , que té una interpretació 
geomètrica senzilla. En concret, es demostra que la recta que uneix els punts M1 i M2 es 
paral·lela a la recta normal al dioptre que passa pel punt d’incidència I. 

Vegem en l’exemple següent com podem explotar aquesta propietat per trobar la 
trajectòria del raig refractat. 
 
Problema 1 En la figura adjunta es representa un raig que incideix sobre un dioptre pla que 
separa dos medis dielèctrics d’índex de refracció n1=1,7 i n2=1,3. 
Determineu la trajectòria del raig refractat pel mètode de les superfícies d’índex. Indiqueu 
per quin d’aquests punts passa el raig refractat.  
 

 
 

1. El punt A 
2. El punt B 
3. El punt C 

 

 
 
 
Solució En primer lloc haurem de dibuixar les superfícies d’índex corresponents. La 
manera més simple és utilitzar el compàs: punxem en I i marquem dos arcs de 
circumferència amb radis R1=1,7cm i R2=1,3 cm, coincidint amb els valors (mesurats en 
cm) dels índexs de refracció d’ambdós medis. Òbviament es pot triar una altra combinació 
de radis, sempre que es conserve la relació >R R1 2 1 . En la figura 1.1(a) s’observa que la 
trajectòria virtual del feix incident talla la superfície de radi R1 en el punt M1. 
És el moment de traçar la recta normal (de color blau) al dioptre pla en el punt d’incidència 
I, i la recta paral·lela a la primera (blau discontinu en la figura) que passa pel punt M1. Tal 
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com s’observa en (b), aquesta última recta dibuixada en blau i a traços passa per la 
circumferència de radi R2  i la talla en M2. Finalment, el raig refractat emergeix de I 
mitjançant una trajectòria rectilínia i passa pel punt M2. A més, aquest raig refractat passa 
pel punt C, per tant la solució del nostre problema és la número 3. 

 
 

Figura 1.1 Solució del problema 1 
 

És interessant advertir que el procés que cal seguir és molt semblant si intercanviem els 
valors dels índexs de refracció dels medis. Suposem que n1=1,3 i n2=1,7. En aquest cas, les 
superfícies d’índex són les mateixes, llevat que ara associem al primer medi les que tenen un 
radi menor. Per aquesta raó, el punt M1 se situa en una altra posició, tal com es mostra en la 
figura 1.1(c). En traçar la recta paral·lela a la normal a la interfície en I que, a més passa per 
M1, el tall d’aquesta amb la superfície de major radi proporciona el nou punt M2. Noteu en 
(d) que la posició de M2 és diferent del cas analitzat adés i, per tant, la trajectòria del raig 
també difereix. 
 
A continuació desenvoluparem el mètode de les superfícies d’índex en el cas que el dioptre 
siga esfèric. 
 
Problema 2 En la figura adjunta es representa un raig emergent d’un dioptre esfèric, amb 
centre en Ce, que separa medis d’índexs de refracció n1=1,5 i n2=1,0 

Determineu la trajectòria del raig incident pel mètode de les superfícies d’índex. Així 
mateix, indiqueu per quin d’aquests punts passa el raig incident. 
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4. El punt A 
5. El punt B 
6. El punt C 

 

 
 
Solució El primer pas consisteix a dibuixar les dues superfícies d’índex: una associada al 
raig incident i, per tant, amb radi R1, i l’altra associada al raig emergent, representada en la 
figura de color roig, amb un radi de curvatura R2 tal que es compleix l’equació (1.2). 
Ambdues superfícies són concèntriques en el punt I, com s’aprecia en la figura 1.2(a). 
Observem que la superfície de radi R2 talla el raig emergent en M2. 
 

 
 

Figura 1.2 Solució del problema 2 
 

 
A continuació es traça la recta normal a la superfície en el punt d’incidència I. En la 

figura 1.2(b), aquesta recta blava uneix els punts I i Ce. Seguidament, es traça una recta 
paral·lela a la d’abans que passe per M2. Aquesta última recta talla la superfície d’índex 
associada a l’espai objecte en el punt M1. Doncs bé, el raig incident ha de passar virtualment 
per M1. La recta que uneix els punts I i M1 determina la trajectòria, que en aquest cas és 
virtual, del raig incident. Finalment es comprova que el raig incident passa (de forma real) 
pel punt C. La solució al nostre problema és per tant la número 3. 
 
 
1.2 Mètode de les superfícies d’índex: reflexió 
 
El mètode gràfic que s’ha utilitzat en la secció anterior també és vàlid per a traçar la 
trajectòria del raigs reflectits. En particular, espills plans i esfèrics s’inclouen en el conjunt 
d’elements òptics que generen llum reflectida i per tant es poden aprofitar d’aquest mètode. 

Recordem que l’índex de refracció, =n c v , marca la relació entre velocitats de fase de 
la llum en el buit c i en el medi en qüestió v, i en principi tenen un valor positiu. Tanmateix, 
un signe negatiu en n podria indicar que l’avanç en la fase es produeix en sentit oposat i, per 
tant, que la propagació del raig sobre una trajectòria donada s’ha invertit. 
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Si en la llei de Snell, representada en l’equació 1.1, fem que = −n n2 1 , indiquem que el 
raig es propaga en un segon medi amb la mateixa velocitat de fase amb què ho fa en el 
primer, però en sentit oposat. La solució ε = −ε2 1  no és altra que la llei de la reflexió. 
 

Si = −n n2 1 , de l’equació 1.2 obtenim que = −R R2 1 . Aquest resultat ens indica que el 
radi de curvatura R2 de la superfície d’índex corresponent al raig reflectit té el mateix valor 
(absolut) que el corresponent al raig incident. El canvi de signe mostra que la 
semicircumferència associada a la superfície d’índex del raig reflectit s’ha de dibuixar a 
l’altre costat de la interfície, ja que aquest raig es propaga en sentit oposat. 

En la reflexió el raig viatja en el mateix medi que es propagava inicialment el raig 
incident i per tant la superfície d’índex del raig incident té el mateix radi que l’associada al 
raig reflectit. Dibuixant juntes ambdues superfícies d’índex, apareix una circumferència 
completa amb centre en el punt d’incidència del raig sobre la superfície de l’espill. En 
aquest cas trobarem que el valor triat del radi de curvatura no és rellevant. Vegem-ne un 
exemple per il·lustrar-ho. 
 
Problema 3 En la figura es representa un raig que es propaga en un medi d’índex de 
refracció n=1,3 i incideix sobre un espill pla. Determineu la trajectòria del raig reflectit pel 
mètode de les superfícies d’índex. 
A continuació, indiqueu per quin punt passa el raig reflectit. 
 

 
 

1. El punt A 
2. El punt B 
3. El punt C 

 

 
 
Solució El primer pas consisteix a dibuixar les superfícies d’índex associades als raigs 
incident i reflectit. Es traça una circumferència amb centre de curvatura en el punt I, tal 
com mostra la figura 1.3(a). Recordant que el valor de n no influeix en la trajectòria del raig 
reflectit, es dedueix que el radi de curvatura de les dues superfícies d’índex que completen 
la circumferència és arbitrari. Assumint que la semicircumferència inferior està associada al 
raig incident, el punt de tall és M1. 
 

 
 

Figura 1.2 Solució del problema 3 
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A continuació es traça la recta normal a la superfície en el punt d’incidència I, en color 

blau. Així mateix, es dibuixa una recta paral·lela que talle el punt M1 en la 
semicircumferència inferior. Doncs bé, aquesta última recta talla en el punt M2 la 
semicircumferència superior, que està associada al raig reflectit. En conseqüència, el raig 
reflectit ha de viatjar des de I fins a M2 en línia recta. Finalment comprovarem que el raig 
reflectit passa pel punt B i la solució al nostre problema és la número 2. 
 
 
1.3 Reflexió total i angle límit 
 
Quan un raig es propaga en un medi dielèctric d’índex de refracció n1 i incideix amb un 
angle ε1  sobre una interfície que separa aquest primer medi d’un altre d’índex <n n2 1 , el 
raig refractat viatja amb un angle ε > ε2 1 . En aquest cas pot arribar a passar que ε = º2 90  i 
el raig refractat siga rasant a la superfície que separa ambdós medis. És llavors que l’angle 
del raig incident rep el nom d’angle límit  εl . D’acord amb la llei de Snell, aquest angle 
satisfà l’equació ( )ε =l arcsin n /n2 1 . 

D’altra banda, si l’angle d’incidència ε1  és més gran que l’angle límit  εl , tota la llum es 
reflecteix, fenomen que rep el nom de reflexió total. En aquest cas, si utilitzem el mètode 
de les superfícies d’índex per a trobar el raig refractat, el radi de curvatura R2 de la segona 
superfície és tan petit que no permet l’existència del punt M2. 
A continuació plantejarem un problema on aquest efecte es manifesta de forma gràfica. 
 
Problema 4 Considereu el prisma rectangular de la figura adjunta, fabricat amb un material 
dielèctric d’índex de refracció n1=1,5 immers en un medi transparent d’índex n2. Es llança 
un raig sobre la superfície vertical amb incidència normal, de manera que arriba a la 
superfície hipotenusa del prisma amb un angle d’incidència de 45º. El feix reflectit es desvia 
90º en direcció a la base de prisma. 
Comproveu gràficament, pel mètode de les superfícies d’índex, que si el medi exterior és 
aire (n2=1), es produeix el fenomen de la reflexió total.  

Així mateix, determineu el valor màxim de n2 perquè continue aquest efecte. Trieu una 
d’aquestes opcions: 
 

 
1. El valor màxim de l’índex de 

refracció n2=1,06 
2. El valor màxim de l’índex de 

refracció n2=1,15 
3. El valor màxim de l’índex de 

refracció n2=1,33 
 

 
 
Solució En primer lloc comprovarem que la trajectòria del raig reflectit és correcta. En la 
figura (a) dibuixem una circumferència amb centre de curvatura en el punt I i radi R1=1,5 
cm. En aquest cas fem coincidir el valor del radi en cm amb l’índex de refracció del medi 
on es propaga el raig lluminós abans de reflectir-se en la superfície hipotenusa, encara que 
es pot triar qualsevol altre valor. La trajectòria virtual del raig incident sobre la superfície 
hipotenusa talla la circumferència en el punt M1. A continuació tracem una recta de color 
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blau normal a la superfície hipotenusa en el punt I, i una altra recta paral·lela a la primera, 
que dibuixem amb traços blaus i passa pel punt M1. Aquesta recta a traços no solament talla 
la circumferència de radi R1 en el punt M1 sinó que també la talla en M’’1. El raig reflectit ha 
de passar justament per aquest punt M’’1, com es pot comprovar en (a). 

Si ara haguérem d’avaluar la trajectòria del feix refractat en la superfície hipotenusa, 
completaríem el dibuix amb la superfície d’índex associada al medi exterior. Per això tracem 
un arc de circumferència amb centre en I i radi R2 tal que es complisca la condició 

=R R n n1 2 1 2 . En el nostre cas, R2=1 cm, que coincideix en cm amb el valor de l’índex 
de refracció del medi, com es mostra en (b). En general, el tall de la recta blava a traços 
amb aquesta nova superfície d’índex proporciona un punt pel qual passa el feix refractat. 
No obstant això, es comprova que no existeix aquest punt de tall a causa del reduït valor de 
R2. 

 

 
 

Figura 1.4 Solució del problema 4 
 
Perquè existisca aquest punt de tall, R2 ha de tenir un valor mínim d’1,06 cm, que s’ha 

determinat gràficament amb l’ajuda d’un regle. En aquest cas, la recta blava a traços és 
tangent a la superfície d’índex del segon medi i, per tant, el punt M2 se situa sobre la 
superfície hipotenusa. El valor del radi de curvatura R2=1,06 cm està lligat a un medi 
exterior amb un índex de refracció n2=1,06. Noteu que en aquestes condicions el raig 
refractat viatja rasant a la superfície hipotenusa. De fet es demostra que l’angle d’incidència 
45º coincideix amb l’angle límit. 

Finalment, la solució del nostre problema és l’opció número 1. 
 
1.4 Mètode de les superfícies aplanètiques 
 
Les superfícies aplanètiques són un parell de superfícies esfèriques concèntriques que 
contenen els anomenats punts de Young o de Weierstrass. Els punts de Young estan 
associats a un dioptre esfèric i tenen la propietat de complir la condició d’estigmatisme fins 
i tot fora de l’aproximació paraxial. És a dir, tots i cadascun dels raigs que tallen realment o 
virtualment l’objecte O en un punt de Young, després d’aconseguir el dioptre esfèric i 
canviar de trajectòria, es tallen en un únic punt imatge O’. Per tant, els punts de Young 
conjugats O i O’ es poden utilitzar per a avaluar el traçat gràfic de trajectòries de raigs 
refractats en interfícies esfèriques. 

Considerem un dioptre que té un radi de curvatura r i separa medis d’índexs de 
refracció n1 i n2. El centre de curvatura del dioptre coincideix amb el centre de les 
superfícies aplanètiques. La superfície aplanètica objecte on se situa el punt O té un radi de 
curvatura 
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 =
nR r
n
2

1 1
. (1.3) 

 
Mentre que el radi de la superfície aplanètica imatge on es troba O’ té un valor 
 

 =
nR r
n

1
2

2
. (1.4) 

 
Finalment fem constar que els dos punts de Young conjugats O i O’ estan sempre 
continguts en una recta que passa pel centre de curvatura del dioptre.  

L’exemple següent il·lustra la metodologia que cal seguir per a avaluar la trajectòria del 
raig refractat utilitzant les superfícies aplanètiques. 
 
Problema 5 En la figura adjunta es representa un raig emergent d’un dioptre esfèric, amb 
centre en Ce, que separa medis d’índexs de refracció n1=1,5 i n2=1,0 

Determineu la trajectòria del raig incident pel mètode de les superfícies aplanètiques. 
Indiqueu també per quin punt passa el raig incident. 
 

 
 
1. El punt A 
2. El punt B 
3. El punt C 

 
 

 
 
Solució Aquest exercici s’ha resolt anteriorment en el problema 2 utilitzant el mètode de 
les superfícies d’índex. A continuació comprovarem que el mètode de les superfícies 
aplanètiques proporciona la mateixa solució. 

Començarem mesurant amb un regle el radi de curvatura de la interfície esfèrica. El 
valor del radi és =r mm34 . Utilitzant les equacions (1.3) i (1.4), trobem que les superfícies 
aplanètiques han de tenir radis de curvatura R1= 23 mm i R2 =51 mm, respectivament. En 
la figura 1.5(a) hi ha dibuixats dos arcs de circumferència de color verd, corresponents  a les 
superfícies aplanètiques. Un detall que cal tenir en compte és que els arcs de circumferència 
s’han de traçar amb centre en el punt Ce i sobre el costat oposat al dioptre, atenent el criteri 
estàndard de signes. Concretament, el raig refractat que ens indica el problema es propaga 
en el medi d’índex n2 i talla la superfície aplanètica associada de radi R2 en el punt O’, aquest 
és el punt (imatge) de Young que utilitzarem. 
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Figura 1.5 Solució del problema 5 
 

Seguidament hem de trobar el punt objecte conjugat de O’. Tai com es mostra en la 
figura 1.5(b), unim el punt O’ i Ce amb la línia blava discontínua, recta sobre la qual s’ha de 
trobar el punt de Young objecte O. A més a més, el punt O ha de pertànyer a la superfície 
aplanètica de radi R1, fet que permet identificar de manera senzilla el punt de Young 
objecte. 

Com que se satisfà la condició d’estigmatisme, tot raig que es propaga en l’espai objecte 
i talla realment i virtualment O, després de refractar-se en el dioptre esfèric ha de passar 
necessàriament pel punt O’. La trajectòria virtual del raig problema s’ha dibuixat de color 
roig a traços, i uneix el punt d’incidència I i el punt de Young objecte O. Òbviament, la 
seua prolongació en el medi d’índex n1 constitueix la trajectòria real del raig problema, la 
qual comprovem que passa pel punt O. 
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2 
 

 
Formació d’imatges amb sistemes simples 

 
En aquest capítol estudiem la formació d’imatges d’elements òptics simples, com dioptres 

i espills, i també de sistemes compostos prims, com lents esfèriques i prismes oftàlmics. En 
tots aquests casos s’han de complir les condicions de sistema òptic perfecte establertes per 
Maxwell, les quals enumerem a continuació: 

1. Condició d’estigmatisme. Per a tot punt objecte O1, hi ha un únic punt (imatge) O2, 
de manera que tots els raigs emergents de O1 passen realment o virtualment per O2 
després de travessar el sistema òptic. 

2. Correspondència pla a pla. Si un conjunt de punts objecte estan continguts en un 
pla perpendicular a l’eix òptic, anomenat pla objecte, els punts conjugats imatge 
també estan continguts en un únic pla perpendicular a l’eix òptic, que rep el nom de 
pla imatge. 

3. Raó de semblança invariant. Si dos punts objecte continguts en un pla objecte 
disten una quantitat y1, els dos punts conjugats a través del sistema i situats sobre el 
pla imatge disten una quantitat y2, independentment de la posició dels punts 
objecte. La invariant β =' y y2 1  s’anomena augment lateral i és característica de 
cada pla objecte. 

 
Es pot demostrar que tots els elements òptics inclosos en aquest capítol satisfan les 

condicions de Maxwell segons l’aproximació paraxial. Així, qualsevol raig de llum que 
assoleix una interfície ha de formar un angle d’incidència ε1  petit respecte a la recta 
normal, de manera que tant un raig refractat com un de reflectit descriuen també angles 
ε'1  i ε2 petits, respectivament. Noteu que l’equació de Snell (1.1) s’escriu ara 
 
 ε = εn n1 1 2 2  (2.1) 
 
en l’aproximació paraxial. 

Perquè l’aproximació paraxial la satisfacen tots els raigs de llum que intervenen en la 
formació de la imatge, se solen utilitzar dos tipus d’obertures circulars centrades en l’eix 
òptic. El diafragma d’obertura permet que la superfície activa de les interfícies siga petita, 
de manera que aquells raigs que incideixen sobre les interfícies lluny de l’eix òptic són 
automàticament descartats. El diafragma de camp fa que la superfície activa d’un pla 
objecte donat siga també petita, i s’eliminen els raigs que emergeixen de punts objecte 
llunys de l’eix en aquest cas. L’anàlisi optogeomètrica d’aquests elements, la deixem per a 
l’últim capítol; tanmateix, assumirem com a vàlid que tant la superfície activa de les 
interfícies com la dels plans objecte i imatge és petita en tots els casos. 
 

2.1 L’espill pla 
 

L’espill pla és el sistema òptic formador d’imatges perfectes més simple. De fet, la 
condició d’estigmatisme es compleix fins i tot fora de l’aproximació paraxial. Destaquem la 
propietat que posseeix aquest sistema –i qualsevol altre sistema format per una única 
interfície esfèrica–, per la qual donat un punt objecte O1 i el seu punt conjugat O2, la recta 
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que passa per ambdós punts és normal a la superfície en el punt S on la travessa. Aleshores 
podem assumir que aquesta recta normal és l’eix òptic del sistema. Per simplicitat, 
considerarem que aquesta recta normal és l’eix z, el vector unitari del quan és rzu . 

Es pot demostrar que en un espill pla es compleix l’equació 
 
 = −s s2 1  (2.2) 
 
on es defineixen les distàncies axials com a s1 i s2, respectivament. 

El mètode gràfic més simple per a trobar la posició d’un punt imatge O2 és el que 
segueix. Tracem la recta normal a la superfície plana que passa pel punt objecte O1. Aquesta 
recta normal passa a través de l’espill pel punt S. Així mateix, el punt imatge O2  es troba 
sobre la mateixa recta. D’acord amb l’equació (2.2), el punt S divideix el segment 

uuuuur
O O1 2 en 

dues parts iguals, fet que ens permet trobar O2 senzillament. 
En el problema següent plantegem la resolució d’una qüestió pràctica mitjançant un 

altre mètode alternatiu, també fàcil d’utilitzar i alhora molt il·lustratiu. 
 
Problema 6 Considereu una font puntual O1 situada davant un espill pla, tal com mostra la 
figura adjunta. 

Traceu dos raigs qualssevol emesos per O1 i avalueu les trajectòries dels dos raigs 
reflectits. A partir d’aquests raigs, determineu la posició del punt imatge O2 conjugat del 
punt objecte O1 a través de l’espill pla. 
A més, trieu una d’aquestes opcions:  
 

1. La imatge és real i directa 
2. La imatge és virtual i directa  
3. La imatge és virtual i invertida 

 
 

 
 
Solució En primer lloc, és fàcil trobar gràficament la imatge de O1 a través de l’espill. 
Aquest punt conjugat O2 es troba al llarg d’una recta normal a la superfície pel punt S, tal 
com s’observa en la figura 2.1(a). Utilitzant l’equació (2.2) podem assenyalar amb exactitud 
la posició del punt imatge O2. 

El primer raig que dibuixem des de O1 és aquell que incideix sobre la superfície de 
l’espill en el punt I1, representat de color roig en la figura 2.1(a). Utilitzant el mètode de les 
superfícies d’índex podem trobar la trajectòria del raig reflectit. Amb aquesta finalitat, 
dibuixem una circumferència completa de radi arbitrari i centre de curvatura en el punt I1, i 
la recta normal (de color verd) a la superfície en el punt I1. Ara utilitzem el fet que el raig 
incident i el reflectit tallen la superfície d’índex associada a cada una en dos punts, que units 
per una recta resulta que és paral·lela a la recta normal traçada anteriorment. Una vegada 
trobem la trajectòria del raig reflectit, comprovem que aquest passa virtualment pel punt 
O2. 

El segon raig que dibuixem des de O1 està traçat amb color blau en la figura 2.1(b). 
Seguim el mateix mètode de les superfícies d’índex per trobar la trajectòria del raig reflectit. 
Una vegada més, es demostra que aquest raig passa virtualment pel punt O2. 

En altres paraules, el punt de tall dels dos raigs reflectits, el de color roig i el de color 
blau, es produeix virtualment en el punt O2, que és la imatge de O1 a través de l’espill. Per 
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tant, qualsevol altre raig que emergeix de O1, després de reflectir-se en l’espill, passa 
virtualment pel punt imatge O2. 

Per saber si la imatge és directa o invertida, notem que si el punt objecte O1 es desplaça 
una quantitat igual també cap amunt. Això és equivalent a dir que la imatge té augment 
lateral unitat. Per tant, no hi ha inversió de la imatge i aquesta és directa. 
Concloem que la imatge és virtual i directa. De fet, donat un objecte real qualsevol, la 
imatge observada a través d’un espill pla sempre és virtual i directa, amb augment lateral 
unitat. L’opció correcta és la número 2. 
 

 
 

Figura 2.1 Solució del problema 6 
 

2.2 El dioptre pla 
 

En general, una interfície plana que separa dos dielèctrics de diferent índex de refracció 
no forma imatges estigmàtiques. Tanmateix, dins l’aproximació paraxial podem considerar 
que tots els raigs emergents d’una font puntual O1 immersa en un medi d’índex n1, en 
passar a través del dioptre i propagar-se en un medi d’índex n2, tallen virtualment en un 
únic punt O2. A més, la recta que uneix el punt objecte O1 amb el punt imatge O2 és normal 
al dioptre pla. Si aquesta recta talla el dioptre en el punt S, es compleix que: 
 

 =
s n
s n
1 1

2 2
, (2.3) 

 
on les distàncies axials = ⋅

uuur r
zs SO u1 1  i = ⋅

uuuur r
zs SO u2 2  es defineixen com en el cas de 

l’espill pla. Aquesta equació s’obté fàcilment utilitzant l’equació de Snell (2.1) en 
l’aproximació paraxial. 

Segons l’equació (2.3), si un objecte O1 és real i es troba a l’esquerra d’un dioptre pla, la 
posició del qual està caracteritzada per una distància  <s1 0 , el punt imatge O2 també es 
troba a l’esquerra del dioptre, ja que <s2 0  també és negatiu, la qual cosa indica que la 
imatge és virtual. Així mateix, aquesta imatge és directa i amb augment lateral unitat, igual 
que passa amb l’espill pla. Aquesta última característica és comuna a tots els sistemes 
compostos per superfícies planes.  
Utilitzem totes aquestes propietats en l’exemple següent. 
 
Problema 7 Considereu un dioptre pla que separa dos medis dielèctrics d’índexs de 
refracció n1=1,3 i n2=1, respectivament, com mostra la figura adjunta. A més a més, es 
col·loca una font puntual O1 davant la superfície. 

Trobeu gràficament la imatge paraxial O2 del punt objecte O1, conjugats a través del 
dioptre pla. Tingueu en compte que la llum viatja d’esquerra a dreta. 
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A més, trieu una d’aquestes opcions: 
 
 
 
 

1. La imatge és real i directa 
2. La imatge és virtual i directa 
3. La imatge és virtual i invertida 
 
 

 
 
 
Solució En l’aproximació paraxial, el dioptre pla forma una imatge estigmàtica O2 del punt 
objecte O1. Per trobar aquest punt O2, tan sols resta traçar dos raigs que partisquen de O1 i 
incidisquen sobre la interfície plana amb un angle ε1 petit. En la figura 2.2(a) dibuixem un 
raig de color marró que es propaga al llarg de la recta normal a la superfície i que passa pel 
punt O1. Òbviament aquest raig es refracta en el dioptre sense desviar-se, i això indica que 
el punt imatge O2 es troba sobre aquesta mateixa recta normal. També dibuixem un raig de 
color roig que parteix de O1 amb una petita inclinació respecte al raig anterior. Per a trobar 
la trajectòria del raig refractat, podem utilitzar el mètode de les superfícies d’índex. En el 
nostre cas hem utilitzat les superfícies de radi R1= 6,5 mm i R2 =5 mm que compleixen 
l’equació (1.2). Dibuixant la recta de color blau normal a la superfície en el punt 
d’incidència I i la recta de traços perpendicular que permet trobar el raig problema, 
aconseguim trobar la desviació del raig refractat. Aquest últim raig refractat i el raig marró 
es tallen virtualment en el punt O2. Per tant, la imatge és virtual i directa. L’opció correcta 
és la número 2. 

El mètode de les superfícies d’índex és de baixa precisió quan es treballa en 
aproximació paraxial. Per això, es proposa utilitzar un mètode alternatiu. Siga un parell de 
punts conjugats A1 i A2, arbitraris. En la figura 2.2(b) es traça una recta de color verd 
normal a la superfície que passa pel punt S. Sobre aquesta recta mesurem les distàncies 

= ⋅ = −
uuuur r

zs SA u . cm1 1 1 3  i = ⋅ = −
uuuur r

zs SA u cm2 2 1 , que ens permeten determinar la posició de 
A1 i A2. Noteu que es compleix l’equació (2.3) de conjugació, la qual cosa ens permet que 
A1 i A2 també siguen punts estigmàtics a través del dioptre pla. Almenys en l’aproximació 
paraxial, tot raig que passa per A1 i arriba al dioptre es desvia passant virtualment per A2. 
És el moment de traçar un raig de color roig en la figura 2.2(b) que emergisca del punt 
objecte O2 i que alhora passe pel punt A1. A l’eixida del dioptre, el raig refractat passa 
necessàriament pels punts O2 i A2. Conegut A2 podem traçar la trajectòria virtual del raig 
roig refractat, que juntament amb el raig marró que incideix normal a la superfície, 
novament ens porta a la localització del punt imatge O2. 
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Figura 2.2 Solució del problema 7 
 

2.3 El dioptre esfèric 
 

El dioptre esfèric és un dels sistemes formadors d’imatges elementals més importants. 
Dins l’aproximació paraxial convé destacar l’eix òptic del sistema, que passa necessàriament 
pel centre de curvatura C de la interfície i, a més a més, talla la superfície esfèrica en un 
punt S donat. Els raigs de llum que provenen d’objectes pròxims a l’eix han d’incidir sobre 
la interfície esfèrica en punts pròxims a S. Aquest fet garanteix que ambdues trajectòries 
reals o virtuals, tant del raig incident com del refractat, passen prop del centre de curvatura 
C de l’esfera i, per tant, se satisfà l’aproximació paraxial.  

En aquesta secció examinarem tres problemes derivats de la formació d’imatges en 
dioptres esfèrics. En el primer problema es proporcionen les posicions dels punts C i S, 
juntament amb els índexs de refracció del primer medi n1 i del segon n2. El problema 
següent indica la posició del punt focal imatge F’ del dioptre, definit com el punt imatge 
corresponent a un objecte que se situa sobre l’eix òptic i infinitament allunyat de la 
interfície, →∞s1 . Per aquest motiu, qualsevol raig que viatja paral·lel a l’eix òptic del 
sistema, després de travessar-lo, desvia la seua trajectòria per tallar realment o virtualment 
l’eix òptic en el punt F’. Aquest element F’ i el centre de curvatura C permetran trobar la 
solució del nostre problema. 

Finalment ens trobarem amb un cas on no és convenient utilitzar C per a traçar raigs i 
optarem per localitzar geomètricament el punt focal objecte F per trobar la solució de 
l’exercici. El punt focal objecte F és aquell punt de l’eix òptic tal que, si col·loquem un 
objecte puntual en aquest punt, la seua imatge a través del dioptre està infinitament 
allunyada d’aquest. Per tant, els raigs que passen per F i travessen la superfície, es desvien 
de tal manera que tots viatgen paral·lels a l’eix òptic. 
 
Problema 8 Considereu un dioptre esfèric amb centre de curvatura en el punt C, que 
separa dos medis dielèctrics d’índexs de refracció n1=1 i n2=1,5, com mostra la figura 
adjunta. A més a més, es col·loca una font puntual O1 davant la superfície. 

Trobeu gràficament la imatge paraxial O2 del punt objecte O1, ambdós conjugats a 
través del dioptre esfèric. Tingueu en compte que la llum viatja d’esquerra a dreta.  
 
A més a més, trieu una de les opcions següents: 
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1. La imatge és real i directa 
2. La imatge és virtual i directa 
3. La imatge és virtual i invertida  

 
 

 
 
Solució En primer lloc, recordem que qualsevol raig que passe per C no es desvia en 
travessar la interfície. Des d’un punt de vista formal, això vol dir que el punt nodal objecte 
N1 i el punt nodal imatge N2 del sistema òptic coincideixen en el centre de curvatura C del 
dioptre. Per tant, si un objecte puntual se situa en C, la seua imatge a través del dioptre es 
forma en aquest mateix punt, que s’anomena punt doble. En aquest cas particular, pla 
objecte i pla imatge coincideixen en un pla perpendicular a l’eix que conté el punt C. Més 
encara: si es considera un punt objecte extraaxial A1 situat sobre aquest pla a una distància 

= ⋅
uuuur r

yy CA u1 1 , el seu punt conjugat A2 estarà en aquest mateix pla a una distància  

= ⋅
uuuur r

yy CA u2 2   de manera que l’augment lateral compleix la relació 
 

 β = =
y n'
y n
2 1

1 2
 (2.4) 

 
Aquesta relació s’obté de forma molt senzilla si es considera un raig que passa per A1 i 

S en l’espai objecte, i a més s’utilitza l’equació de Snell (2.1) en l’aproximació paraxial. 
En la figura 2.3(a) assenyalem el pla transversal a l’eix que passa per C i sobre aquest pla 

hem col·locat els punts conjugats A1 i A2. Un truc semblant als que hem utilitzat en 
problemes anteriors consisteix a fer coincidir les distàncies y1=1,5 cm i y2=1,0 cm amb els 
índexs de refracció n2 i n1 expressats en cm, respectivament, de manera que se satisfà 
l’equació (2.4). Tot seguit tracem dos raigs que emergeixen de O1: un de color roig passarà 
per C i l’altre, de color blau, per A1. Aquests dos raigs passaran al medi d’índex n2 de 
manera que les seues trajectòries es tallen realment o virtualment en el punt imatge O2. 

 

 
 

Figura 2.3 Solució del problema 8 
 

En la figura 2.3(b) completem la trajectòria dels dos raigs marcats anteriorment. El 
primer que passa per C no es desvia en travessar el dioptre, mentre que el segon raig de 
color blau sí que es desvia i passa virtualment per A2. Finalment, els dos raigs que es 
propaguen en el medi d’índex n2 es tallen virtualment en el punt O2, tal com ho assenyalem. 
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El punt objecte O1 i el seu punt conjugat O2 se situen sota l’eix òptic i per tant no hi ha 
inversió de la imatge. Concloem que la imatge és virtual i directa. L’opció correcta és la 
número 2. 

 
En l’exemple següent utilitzem el punt focal imatge del sistema òptic. 

 
Problema 9 Trobeu gràficament la imatge del punt objecte O que genera el dioptre de la 
figura adjunta. Considereu que la llum viatja d’esquerra a dreta. A més a més, trieu una de 
les opcions següents: 

 
 

 
1. La imatge és real i directa 
2. La imatge és real i invertida 
3. La imatge és virtual i invertida 

 
 

 
 
Solució Per trobar la imatge del punt objecte O, tracem dos raigs que es tallen virtualment 
en aquest punt i dels quals es pot conèixer sense dificultat les trajectòries en l’espai imatge. 
Com que coneixem el punt focal imatge F’ del dioptre, tracem de primer un raig, de color 
blau en la figura 2.4(a), que incideix en el dioptre viatjant paral·lel a l’eix òptic. Aquest raig 
travessarà la superfície i es dirigirà cap a F’, tal com s’observa en (b). A més a més, es 
coneix el centre de curvatura del dioptre C, on es troben els punts nodals objecte i imatge; 
dibuixarem un altre raig, de color roig en (a) i (b), que passe per C i per tant no es desvia en 
travessar la interfície. Considerant la trajectòria dels dos raigs en l’espai imatge, aquests es 
tallen de forma real en el punt imatge O’. 
 

 
 

Figura 2.4 Solució del problema 9 
 

Com es pot veure en la figura 2.4(b), la imatge O’ és real. D’altra banda, tant O com O’ 
estan situats sobre l’eix òptic i per tant no hi ha hagut una inversió de la imatge i aquesta és 
directa. Així, doncs, l’opció correcta és la número 1. 

 
Aquest mètode no és satisfactori si el punt objecte O es troba prop del centre de 

curvatura C del dioptre, ja que en aquest cas el raig que passa per O i per C s’allunya del 
vèrtex S de la interfície. Com a alternativa podem fer ús tant del punt focal objecte F com 
del punt focal imatge F’. 
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Problema 10 Trobeu gràficament la imatge del punt objecte O que genera el dioptre de la 
figura adjunta. Considereu que la llum viatja d’esquerra a dreta.  
A més a més, trieu una de les opcions següents: 

 
 
 
1. La imatge és real i directa 
2. La imatge és real i invertida 
3. La imatge és virtual i invertida 

 
 

 
 
Solució En primer lloc cal dir que el mètode anterior es pot continuar utilitzant amb certes 
observacions. En concret, considerem la propietat dels dioptres i espills esfèrics per la qual 
qualsevol punt objecte O, el seu punt conjugat O’ i el centre de curvatura C de la superfície 
són col·lineals En la figura 2.5(a) hem dibuixat una línia verda que uneix O i C, sobre la 
qual trobarem el punt imatge O’. A diferència del problema anterior, aquesta línia no 
representa la trajectòria d’un raig de llum, ja que aquest no podria satisfer les condicions de 
l’aproximació paraxial. 

Conegut el punt focal imatge F’ és lògic utilitzar el raig blau de la figura 2.5(a), que 
viatja paral·lel a l’eix i passa virtualment pel punt objecte O. Òbviament, la trajectòria 
d’aquest raig es desvia sobre el dioptre esfèric fins a arribar al punt F’. Així mateix, sabem 
que aquest raig de llum també ha de trobar el punt O’. Concloem que la imatge O’ se situa 
sobre el punt de tall del raig roig refractat i l’eix de color verd. Aquesta imatge puntual és 
real. A més a més, tant O com O’ se situen sobre l’eix òptic i, doncs, no existeix inversió de 
la imatge, que és directa. L’opció correcta és la número 1. 
 

De forma alternativa podem localitzar el punt focal objecte F per a utilitzar-lo 
posteriorment. Sabem que en tot sistema òptic la distància focal objecte és: 
 
 = ⋅ ≡ ⋅

uuur uuuuuurr r
z zf HF u F ' N ' u  (2.5) 

 
Recordem també que en un dioptre esfèric els punts principals objecte H i imatge H’ es 
troben en el vèrtex S i que els punts nodals objecte N i imatge N’ estan situats en el centre 
de curvatura C de la superfície. Concloem que ⋅ ≡ ⋅

uur uuuurr r
z zSF u F ' C u . Tenint en compte la 

relació anterior, podem determinar la posició F amb un simple regle. També es pot 
comprovar que les distàncies focals objecte f i imatge f’ del dioptre sumen el radi de 
curvatura = ⋅

uuur r
zr SC u  del dioptre esfèric. 

 
Una vegada trobat el punt F, tal com es mostra en la figura 2.5(b), tracem un raig de 

color roig que viatja en l’espai objecte i que passa per F i per O (virtualment). En refractar-
se en la interfície, canvia la trajectòria i es propaga paral·lel a l’eix en direcció al punt imatge 
O’. D’aquesta manera, el tall dels raigs blau i roig en l’espai imatge proporcionen el punt 
imatge O’. Com és lògic, aquesta solució coincideix amb la que hem trobat més amunt. 
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Figura 2.5 Solució del problema 10 
 

2.4 L’espill esfèric 
 

La formació d’imatges amb espills esfèrics és molt senzilla si s’utilitza el punt focal 
objecte F i el punt focal imatge F’. Aquests dos punts estan situats sobre l’eix òptic i 
coincideixen en el punt mitjà del segment SC, on S és el punt de tall de l’eix òptic amb 
l’espill i C el centre de curvatura de l’espill. 

No sorprèn que, en aquest sistema catòptric, ambdós punts F i F’ coincideixin en el 
mateix punt de l’eix si tenim en compte la propietat de reversibilitat dels raigs de llum. Per 
la mateixa raó coincideixen els punts principals H i H’, que es troben en el vèrtex S de 
l’espill, i els punts nodals objecte N i imatge N’, situats en el centre de curvatura C de la 
superfície. Per tant, les distàncies focals objecte f i imatge f’ també són iguals. Usant ara la 
propietat de tot sistema òptic, per la qual la distància focal imatge és: 
 
 = ⋅ ≡ ⋅

uuuuuur uuurr r
z zf ' H ' F ' u FN u  (2.6) 

 
Concloem que =f ' r 2  i que els focus es troben entre S i C. 
Vegem-ne un exemple 
 
Problema 11: Trobeu gràficament la imatge d’un punt objecte O que forma l’espill convex 
de la figura adjunta. Considereu que la llum viatja d’esquerra a dreta. 
 

A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 
 
 
1. La imatge de l’espill és real i directa 
2. La imatge de l’espill és real i 

invertida 
3. La imatge de l’espill és virtual i 

invertida 
 
 

 
 
 
Solució Considerant la propietat d’estigmatisme que caracteritzen aquests sistemes òptics 
en l’aproximació paraxial, utilitzarem dos raigs de llum tals que en l’espai objecte es tallen 
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en el punt objecte O. Després de reflectir-se en l’espill, aquests raigs de llum tornaran a 
tallar-se, però ara en el punt imatge O’  

El primer d’aquests raigs, dibuixat de color blau en la figura 2.6(a), incideix en l’espill i 
passa virtualment per O i per F, aquest últim situat en el punt mitjà entre el vèrtex de l’espill 
S i el centre de curvatura C. Després de reflectir-se en l’espill, la trajectòria del raig és 
paral·lela a l’eix òptic. Aquest raig ha de passar realment o virtualment per O’. Notem que 
la trajectòria completa d’aquest raig proporciona prou informació per a conèixer la posició 
de O’. Per això basta recordar que els punts objecte O, imatge O’ i el centre de curvatura C 
són col·lineals. En la figura 2.6(a) s’ha traçat de color verd la recta que uneix O i C, on s’ha 
de situar O’. Concloem que el punt de tall del raig reflectit de color blau i la recta de color 
verd coincideixen en el punt imatge O’. 

 

 
 

Figura 2.6 Solució del problema 11 
 
Confirmem aquest resultat amb la utilització del punt focal imatge F’, que situem entre S i 
C en la figura 2.6(b). Tracem ara un raig de color roig que es propaga paral·lel a l’eix òptic i 
passa virtualment per O. Després de reflectir-se, la recta que defineix la seua trajectòria 
passa per F’ i O’, tal com s’observa en la figura 2.6(b). Els dos raigs reflectits que hem 
considerat es tallen virtualment en O’ i per tant la imatge és virtual. A més a més, O se situa 
sota l’eix òptic i la seua imatge O’ sota aquest, de manera que es dóna una inversió de la 
imatge. L’opció correcta és la número 3. 
 
 

2.5 La lent esfèrica prima 
 

Per les múltiples aplicacions que té, la lent prima és l’element òptic formador d’imatges 
més rellevant en la teoria general de l’òptica geomètrica i, en particular, en el disseny de 
sistemes òptics. Consisteix en l’acoblament de dos dioptres esfèrics molt pròxims. En 
termes pràctics, els vèrtexs de cadascun dels dioptres se situen idealment en el mateix punt, 
que coincideix amb el centre de la lent. 

Caracteritzada pels punts focals objecte F i imatge F’, tots dos situats al llarg de l’eix 
òptic, la lent prima pot ser convergent (o positiva) i divergent (o negativa), segons que F’ es 
trobe darrere la lent o davant seu, respectivament. En tots els casos, els punts principals 
objecte H i imatge H’ es troben en el centre de la lent. És habitual que les lents estiguen 
immerses en aire, i en aquest cas les dues distàncies focals, f i f’ –una positiva i l’altra 
negativa– coincideixen en valor absolut. D’altra banda, el centre de la lent prima se situa en 
el punt mitjà del segment 

uuuur
FF ' . 

 
Vegem-ne alguns exemples il·lustratius. 
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Problema 12 En les figures adjuntes es mostra una lent divergent, en què s’assenyalen els 
punts focal objecte F i imatge F’. Situant en cada figura un punt objecte O en diferents punt 
de l’espai, trobeu gràficament la posició del punt imatge O’ que forma la lent. Considereu 
que la llum viatja d’esquerra a dreta. 

A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 
 
1. La imatge formada és virtual i 

invertida 
2. La imatge formada és virtual i 

directa 
3. La imatge formada és real i directa 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Solució En aquest exercici seguirem la mateixa estratègia que hem fet servir en els exercicis 
anteriors. Inicialment es tracen dos raigs que es propaguen en l’espai objecte de la lent i es 
tallen realment o virtualment en O. Un d’aquests raigs viatja paral·lel a l’eix i l’altre viatjarà 
en la direcció per a la qual la recta que en defineix la trajectòria passa pel punt objecte F de 
la lent. A l’eixida de la lent esfèrica, el primer raig de llum es dirigeix cap al punt focal 
imatge F’, i el segon es propaga paral·lel a l’eix. En tots els gràfics que analitzem a 
continuació, el primer d’aquests raigs té color roig i el segon, color blau. Com que es 
compleix la condició d’estigmatisme, aquests dos raigs (i qualsevol altre que partisca de O) 
es propaguen en l’espai imatge i es tallen en el punt O’. 

En la figura 2.7(a1) observem que el raig que es propaga en l’espai objecte paral·lel a 
l’eix emergeix de la lent i passa virtualment per F’. El raig blau que es dirigeix cap a F passa 
també virtualment per aquest punt, ja que abans és desviat per l’acció de la lent divergent. 
Com a resultat, els raigs que ixen de la lent es tallen virtualment en el punt O’. Tant O com 
O’ se situen damunt l’eix òptic i en conseqüència no hi ha inversió de la imatge. En aquest 
cas, l’opció correcta és la número 2. 

És interessant fer notar que la recta que uneix els punts O i O’ passa pel centre de la 
lent prima, tal com s’observa en la figura 2.7(a2). Per entendre aquest fet, recordem que allí 
es troben els punts principals H i H’. En el sistema òptic seleccionat es compleix que les 
distàncies focals objecte i imatge són iguals, tret dels signes, és a dir, = −f ' f . Així es 
garanteix que els punts nodals objecte N i imatge N’ també coincidisquen en el centre de la 
lent, ja que en general es compleixen les equacions (2.5) i (2.6). En aquestes condicions, 
qualsevol raig que passa també per O s’ha dibuixat de color verd en la figura 2.7(a2). 
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Observem que tant els dos raigs anteriorment traçats com aquest nou de color verd 
emergeixen de la lent divergent i passen virtualment pel mateix punt O’. La presència 
d’aquest últim raig no és rellevant a l’hora de trobar el punt imatge O’, encara que a vegades 
el traçat d’un raig d’aquestes característiques pot ser d’utilitat. 

 

 
 

Figura 2.7 Solució del problema 12 
 
Seguint el mateix procés per a la figura 2.7(b) trobem que els raigs de color roig i blau 

es tallen virtualment en el punt objecte O, ja que aquest se situa darrere la lent. No obstant 
això, els raigs ixen del sistema òptic seguint trajectòries que es tallen de forma real en el 
punt O’. En aquest cas, observem que l’objecte virtual O genera una imatge real O’. Com 
que ambdós punts es troben damunt l’eix, no hi ha inversió de la imatge. De fet, O’ està 
més allunyat de l’eix òptic que O i per tant concloem que l’augment lateral β >' 1 . En 
aquest cas, l’opció correcta és la número 3. 

En la figura 2.7(c) es resol l’últim cas que analitzem. Aquesta vegada l’objecte O 
continua sent virtual perquè se situa darrere la lent. Tanmateix, els raigs que es tallen 
virtualment en O ixen de la lent i s’allunyen en propagar-se en l’espai imatge real, i només 
es tallen virtualment en el punt O’. Per tant, la imatge O’ és virtual. A més a més, hi ha 
inversió de la imatge. Ara l’opció correcta és la número 1. 
 
Tot seguit proposem un problema equivalent, aquesta vegada utilitzant una lent 
convergent. 
 
Problema 13 En les figures adjuntes es mostra una lent convergent en què s’assenyalen els 
punts focals objecte F i imatge F’. Situant en cada figura un punt objecte O en diferents 
punts de l’espai, trobeu gràficament la posició del punt imatge O’ que forma la lent. 
Considereu que la llum viatja d’esquerra a dreta. 

A més a més, trieu una de les opcions següents: 
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1. La imatge formada és real i invertida 
2. La imatge formada és real i directa 
3. La imatge formada és virtual i 

directa 
 
 

 
 

 
 
 
Solució Una vegada més utilitzarem dos raigs que es tallen en el punt O quan es propaguen 
en l’espai objecte: un, de color roig, que incideix en la lent amb trajectòria paral·lela a l’eix, i 
l’altre, de color blau, que ho fa passant pel punt focal objecte F. Aquests raigs emergeixen 
de la lent amb trajectòries conegudes. El primer es dirigeix cap al focus imatge F’, mentre 
que el segon es propaga paral·lel a l’eix òptic. 

En la figura 2.8(a1) es mostra el resultat del primer exercici proposat. Els raigs que ixen 
de la lent es tallen en el punt O’ i formen una imatge real. A més a més, O’ es troba per 
sobre de l’eix òptic, contràriament al punt O, atès que hi ha una inversió en la imatge 
formada per la lent. En conseqüència, l’opció correcta és la 1 en aquest cas. Per compleció 
es mostra el raig (de color verd) que emergeix del punt objecte real O i apunta cap al centre 
de la lent. Aquest raig travessa la lent esfèrica sense desviar-se i es dirigeix cap al punt O’ 
trobat abans. Una vegada més es demostra que en les lents primes la recta que uneix O i O’ 
passa pel centre de la lent, sempre que el medi associat a l’espai objecte tinga el mateix 
índex de refracció que el medi associat a l’espai imatge, tal com passa en el nostre cas. 

En la figura 2.8(b) trobem un punt objecte O real, situat entre el pla focal objecte i la 
lent. El raig de color blau emergeix de la font i té una trajectòria tal, que la recta que el 
conté passa per F; per tant, ix de la lent paral·lel a l’eix del sistema. Traçant el raig de color 
roig que incideix amb trajectòria horitzontal, observem que emergeix de la lent i no talla el 
primer raig. Per tant, la imatge O’ és virtual. Més encara, s’observa fàcilment que no hi ha 
inversió de la imatge i que  β >' 1 . En aquest cas, l’opció correcta és la número 3. 

L’últim cas analitzat es mostra en la figura 2.8(c). Aquesta vegada comptem amb un 
punt objecte virtual O. Els dos raigs traçats, que en l’espai objecte es tallen virtualment en 
O, a l’eixida de la lent es tallen en O’ i formen una imatge real. Ací tampoc s’observa 
inversió en la imatge, encara que l’augment lateral β <' 1, ja que O’ es troba més a prop de 
l’eix òptic que el punt O. Ara l’opció correcta és la número 2. 
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Figura 2.8 Solució del problema 13 
 

2.6 El prisma prim 
 

El prisma prim és un element formador d’imatges important en òptica oftàlmica. En 
general, aquest element òptic s’ha de considerar descentrat, ja que les superfícies planes que 
el formen són incapaces de compartir el mateix eix òptic. Tanmateix, quan l’angle de 
refringència és prou petit, es pot definir un eix òptic per al prisma prim que és vàlid tan sols 
de forma aproximada. Així, aquest eix òptic està caracteritzat per una línia recta quasi 
normal a cadascun dels dos dioptres que componen el prisma. En la pràctica, l’eix òptic es 
traça normal al pla bisector de la superfície d’entrada i la superfície d’eixida del prisma. 
Igual que passa per a una interfície plana, l’eix òptic no és únic i qualsevol recta paral·lela a 
un eix donat pot actuar com a tal. 
L’exemple següent mostra el procés de formació d’imatges d’un prisma prim. 
 
Problema 14 En la figura adjunta es representa un prisma prim de vidre. Sobre aquest 
incideix llum que prové d’un punt objecte O. Amb l’ajuda d’un dels raigs emesos per 
l’objecte i desviat pel prisma, indiqueu si el punt imatge es troba en: 

 
 
 
1. El punt O’1 
2. El punt O’2 
3. Un punt infinitament allunyat del 

prisma 
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Solució La trajectòria completa del raig emès per O permet conèixer la potència de 
desviació del prisma òptic. Considerant que l’angle de refringència és petit, qualsevol raig 
que incideix en la primera cara del prisma amb trajectòria normal a aquesta, o formant un 
angle petit amb la recta normal a la superfície, travessa aquest prisma i pateix, en primera 
aproximació, la mateixa desviació angular. Donat un altre raig qualsevol emès per O, hem 
de reproduir geomètricament la desviació angular experimentada pel raig blau representat 
en la figura. 

Utilitzem una semicircumferència de radi arbitrari i centre de curvatura I1. El punt I1 s’ha 
d’estimar com el punt de tall del raig incident i el raig emergent, el qual pertany en primera 
aproximació al pla bisector del prisma. Tanmateix, atès que el prisma és prim, l’error comès 
és negligible si I1 es col·loca tant en la primera cara del prisma com en la segona. Una 
vegada traçada la semicircumferència, de color verd en la figura 2.9(a), es determinen els 
punts M1 i M2 com els punts de tall de les rectes que defineixen les trajectòries del raig 
incident i el raig refractat amb aquesta semicircumferència, respectivament. La longitud del 
segment M M1 2  està directament relacionada amb la potència prismàtica del nostre 
element òptic. 

A continuació es traça un altre raig qualsevol emès per O. En la figura 2.9(b) aquest raig 
és de color roig. Per obtenir la trajectòria del raig desviat que emergeix del prisma, 
reproduïm la semicircumferència anterior situant ara el centre de curvatura sobre el punt I2. 
Una vegada més podem considerar I2 el punt de tall incident amb el pla bisector del prisma. 
La prolongació del raig incident talla la nova semicircumferència en N1. El raig de color 
roig refractat partirà del punt I2 i tallarà la semicircumferència en el punt N2, de manera que 
les longituds dels segments N N1 2  i M M1 2  seran idèntiques. La utilització del compàs 
permet d’una manera senzilla determinar la posició de N2 i, en conseqüència, la trajectòria 
del raig emergent. 

Una vegada fixada la trajectòria completa dels dos raigs emesos per O, observem que a 
l’eixida del prisma aquests raigs de llum es tallen virtualment en el punt O’2. Es pot 
comprovar que amb l’aproximació paraxial es compleix la condició d’estigmatisme, és a dir, 
no sols els dos raigs de llum considerats, sinó tots els raigs emesos per O i desviats pel 
prisma, es tallen virtualment en el punt O’2. Conseqüentment, la solució del nostre 
problema correspon a l’opció número 2. Com calia esperar, tant O com O’2  pertanyen a al 
pla paral·lel bisector esmentat adés.  

 

 
 

Figura 2.9 Solució del problema 14 
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3 
 

 
Formació d’imatges amb sistemes complexos 

 
En aquest capítol estudiem la formació d’imatges d’elements òptics complexos centrats, 

és a dir, acoblament de dioptres i/o espills amb simetria de revolució al llarg de l’eix òptic 
del sistema. En l’aproximació paraxial, aquestes superfícies estan caracteritzades pel seus 
centres de curvatura, que estan alineats al llarg de l’eix òptic. Així mateix, assumim que s’hi 
compleixen les condicions de sistema òptic perfecte que va establir Maxwell, per això els 
plans objecte i imatge i les diferents interfícies que formen el sistema tenen una superfície 
activa petita, situada al voltant de l’eix òptic. 

Quan el sistema òptic està compost per un conjunt de dioptres (i espills), la imatge que 
genera un element del sistema actua com a objecte per a l’element següent que la llum ha de 
travessar; en aquest cas parlem d’imatge intermèdia. El pla imatge associat al sistema òptic, 
el determina la imatge generada per l’última superfície de l’acoblament, i hi ha tantes 
imatges intermèdies com elements formadors d’imatges precedeixen aquesta última 
superfície. Com a conseqüència de tot això, existeix una correspondència única entre el pla 
objecte i el pla imatge del sistema òptic. 

En alguns casos interessa trobar i utilitzar els elements cardinals del sistema acoblat per 
poder resoldre còmodament el traçat gràfic de raigs i, en definitiva, qualsevol problema de 
formació d’imatges. Per a un sistema òptic qualsevol, el punt focal objecte F és aquell punt 
de l’eix òptic tal, que tot raig de llum que entre en el sistema passant realment o virtualment 
per F, després de travessar cadascuna de les interfícies que el componen, ix del sistema 
propagant-se paral·lel a l’eix. Situant un objecte puntual en F, el sistema òptic genera una 
imatge en l’infinit, és a dir, en un punt de l’eix infinitament allunyat del sistema. Si ara és 
l’objecte l’element situat en l’infinit, la seua imatge a través del sistema es localitza en el 
punt focal imatge F’. Si aquesta imatge és real, es diu que el sistema òptic és convergent. En 
cas contrari, el sistema es denomina divergent. Finalment, els plans principals del sistema 
són un parell de plans conjugats a través del sistema òptic que es caracteritzen per tenir un 
augment lateral unitat, β’=1 . El punt principal objecte H i el punt principal imatge H’ són 
punts de l’eix òptic que pertanyen als plans principals objecte i imatge, respectivament, i per 
tant ambdós són punts conjugats a través del sistema òptic. 

Evidentment, els elements cardinals F, F’, H i H’ connecten directament l’espai objecte 
i l’espai imatge del sistema òptic sense haver de passar pels diferents espais intermedis que 
el componen. L’avantatge d’utilitzar aquests elements consisteix en el fet que, donat un 
conjunt de raigs de llum que entren en el sistema, és possible trobar les trajectòries dels 
raigs emergents de l’última superfície sense haver de calcular prèviament aquestes 
trajectòries a l’interior de l’acoblament, és a dir, entre la primera i l’última interfície. 

En els problemes que plantegem més avall, trobem solucions basades en l’avaluació del 
traçat gràfic de raigs seqüencialment, a través de cadascuna de les superfícies que 
componen el sistema òptic. També descrivim la metodologia que cal fer servir en el cas de 
voler utilitzar els elements cardinals del sistema acoblat. 
 
 
 
 

3.1  Lents esfèriques 
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Una lent esfèrica és un element òptic construït amb un material sòlid transparent, en 

què la cara per la qual entra la llum forma una superfície esfèrica amb un determinat radi de 
curvatura, i la interfície per la qual ix la llum també s’ha tallat amb simetria esfèrica. 
Essencialment es considera com un acoblament de dos dioptres esfèrics. 

Per trobar la imatge O’ que genera la lent esfèrica d’un punt objecte O, de primer hem 
de considerar que la llum travessa la primera superfície d’entrada. En aquest procés es 
forma una imatge intermèdia, O’1. Com que la llum es continua propagant fins a la segona 
superfície, la d’eixida, aquesta imatge intermèdia actua com a objecte O2 per a la interfície 
d’eixida. La imatge que d’aquest objecte intermedi proporciona el dioptre d’eixida 
constituirà la imatge final O’ de la lent.  

Vegem-ne un exemple il·lustratiu. 
 
Problema 15 Considereu una bola construïda amb un vidre d’índex de refracció n2=1,5. En 
la figura adjunta es marca el vèrtex S1 del dioptre on la llum penetra dins la bola, i el vèrtex 
S2 prop del qual els raigs de llum es refracten per eixir a l’exterior. 
Si la bola està immersa en aire, n1=1, i un punt objecte virtual O se situa en l’espai entre S1 i 
C, trobeu gràficament la posició del punt imatge O’ que forma el sistema acoblat. 
Després, determineu la posició del punt imatge O’ si ara el punt objecte O fóra real, és a dir, 
si la font lluminosa puntual es trobara dins la bola. 
A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 

1. O’ està més lluny de O si aquest 
objecte és virtual. 

2. O’ està més lluny de O si aquest 
objecte és real i la llum ix prop del 
vèrtex S1 

3. O’ està més lluny de O si aquest 
objecte és real i la llum ix prop del 
vèrtex S2 

 
  
 
Solució Per trobar la posició del punt imatge O’ a través de la bola de vidre, comencem 
traçant dos raigs que entren a la superfície de vèrtex S1 de manera que es tallen virtualment 
en el punt objecte O. En la figura 3.1(a) s’ha triat un raig que passa pel centre de curvatura 
de la bola i per tant no es desvia en travessar-la. L’altre raig de color roig hi incideix amb 
trajectòria horitzontal.  

En la refracció sobre el dioptre de vèrtex S1, aquest raig incident i el raig emergent de 
color roig passen per punts conjugats objecte A1 i imatge A2, situats en un pla 
perpendicular a l’eix que també conté el centre del dioptre, C, de manera que es compleix 
l’equació (2.4) de l’augment lateral, β = =' n n y y1 1 2 2 1  , on = ⋅

uuuur r
yy CA u1 1  i 

= ⋅
uuuur r

yy CA u2 2 . D’altra banda, en la refracció sobre el dioptre de vèrtex S2, el raig incident i 
emergent passen per punts conjugats objecte A2 i imatge A1, respectivament, i hi ha un 
intercanvi de papers respecte a la primera refracció. En conseqüència, l’augment lateral en 
aquest segon cas és β = =' n n y y2 2 1 1 2 . 

En la figura 3.1(a) s’observa que els raigs refractats en la interfície d’entrada es tallen de 
forma real en el punt imatge mitjà O2. En travessar la superfície d’eixida, els raigs es tallen 
virtualment en el punt O’, com es pot observar en la figura 3.1(b). 
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Si l’objecte puntual O és real, la llum pot eixir de la bola per qualsevol lloc de la superfície. 
Tanmateix, anem a tractar únicament dos casos: 1) quan la llum es refracta prop del vèrtex 
S1; i 2) quan la llum es refracta prop del vèrtex S2.  

Comencem avaluant la trajectòria d’un pinzell de llum que és emès pel punt O, es 
propaga pel medi d’índex de refracció n2 i arriba a la superfície esfèrica prop del punt S2. 
Tal com s’observa en la figura 3.1(c), aquest pinzell de llum pot incloure el raig que passa 
per C, dibuixat de color blau, i el raig que passa pel punt A2 utilitzat anteriorment. En 
aquest últim cas, el raig canvia de trajectòria i passa virtualment pel punt A1. Els dos raigs 
emergents es tallen virtualment en el nou punt O’, més allunyat de O que en el cas de la 
figura 3.1(b). 

 

 
 

Figura 3.1 Solució del problema 15 
 
Si ara el pinzell de llum considerat viatja en sentit oposat, com en la figura 3.1(d), 

podem continuar utilitzant el raig blau que passa ara virtualment per C i el raig roig que 
passa virtualment per A2. Eixint de O, el primer raig no canvia de trajectòria en arribar a la 
superfície esfèrica, mentre que el segon sí que es desvia i apunta cap a A1. S’observa que els 
raigs emergents es tallen en un punt imatge O’ molt a prop de O. Podem concloure que la 
solució al nostre problema és l’opció número 3. 
 

3.2  Doblet de lents esfèriques 
 

Un doblet de lents primes esfèriques resulta de la combinació de dues lents que formen 
un acoblament òptic. Igual que en qualsevol altre acoblament de dos elements, podem 
trobar tres espais ben diferenciats: 1) l’espai objecte del sistema òptic, que ací coincideix 
amb l’espai objecte de la primera lent L1; 2) l’espai imatge del doblet, que coincideix amb 
l’espai imatge de la segona lent L2; i 3) l’espai intermedi, compartit per l’espai imatge de L1 i 
l’espai objecte de L2. 
Comencem resolent un problema basat en una versió simplificada de la ullera de Galileu. 
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Problema 16 Considereu l’acoblament de les dues lents esfèriques primes de la figura 
adjunta. La lent L1 per la qual incideix la llum en primer lloc és convergent i té el punt focal 
objecte F1 i el punt focal imatge F’1 al llarg de l’eix òptic. La segona lent L2 és divergent i 
també són coneguts els seus punts focals objecte F2 i imatge F’2. Noteu que F’1 coincideix 
amb la posició de F2.  
Es col·loca un punt objecte O davant la primera lent. Trobeu la imatge O’ formada pel 
doblet de lents primes. 
A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 
 

1. Hi ha inversió de la imatge i aquesta 
és real 

2. Hi ha inversió de la imatge i aquesta 
és virtual 

3. No hi ha inversió de la imatge i 
aquesta és virtual 

 
 

 
 
Solució L’estratègia que seguirem consisteix a anar avaluant la trajectòria de diversos raigs 
seleccionats que emergeixen de O i travessen els diferents elements del nostre sistema òptic. 
El primer element, la lent convergent L1, forma una imatge O’i, assenyalada en la figura 
3.2(a). Per això tracem dos raigs que parteixen de O. Un, de color roig, hi incideix amb 
trajectòria paral·lela a l’eix i per tant emergeix de L1 amb direcció a F’1. El segon raig de 
color blau es propaga cap a la lent amb una trajectòria caracteritzada per una recta que no 
sols passa per O sinó també per F1. En aquest cas, el raig ix de L1 i es propaga paral·lel a 
l’eix òptic. Finalment, els dos raigs seleccionats ixen de la lent convergent L1 per a tallar-se 
virtualment en O’i. 

En un segon pas estimem l’acció de la lent divergent L2. Els raigs que emergeixen de L1 
són els que incideixen en L2. Per aquesta raó l’espai imatge de L1 coincideix amb l’espai 
objecte de L2, també anomenat espai intermedi. Més encara, el punt imatge O’i que forma 
L1 actua com a objecte per L2. El nostre objectiu serà ara trobar la imatge O’ que forma L2 
del punt objecte O’i. Amb aquesta finalitat podem utilitzar els raigs traçats en la figura 3.2(a) 
o qualssevol altres. En primer lloc, el raig de color blau entra en L2 amb trajectòria 
horitzontal i per tant eixirà d’aquesta lent divergent cap a F’2. En general, aquests raigs que 
en l’espai objecte passen per F1 i en l’espai imatge per F’2, es podran utilitzar en tot tipus de 
doblet. 

Tanmateix no sol ser així de senzill per al raig de color blau analitzat adés. Agafem com 
a regla general un altre raig que en l’espai intermedi isca de O’i i es dirigisca cap a F2, que 
eixirà de L2 paral·lel a l’eix. Noteu que en el cas particular que analitzem, F’1 i F2 
coincideixen en el mateix punt i per tant la trajectòria del raig blau analitzat per a L1 es 
vàlida també per a L2. 

En resum, els dos raigs que hem considerat emergeixen de L2, es propaguen en l’espai 
imatge del doblet i es tallen virtualment en el punt O’. Tal com s’observa en la figura 3.2(b), 
O i O’ se situen sobre l’eix òptic i doncs no hi ha inversió de la imatge. L’opció correcta és 
la número 3. 
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Figura 3.2 Solució del problema 16 
 

 
3.3 Elements cardinals 

 
Els elements cardinals que considerarem són els plans focals i els plans principals. 

L’avaluació geomètrica dels focus d’un sistema és senzilla si atenem la seua definició. 
Concretament, un raig que entre en un sistema i viatge paral·lel a l’eix, n’eixirà passant 
realment o virtualment pel punt focal imatge F’. D’altra banda, si un raig de llum ix del 
sistema amb una trajectòria rectilínia paral·lela a l’eix òptic és perquè el raig ha entrat en el 
sistema passant realment o virtualment per F. 

Per trobar gràficament la posició dels plans principals tindrem en compte que si 
col·loquem un punt objecte extraaxial A en el pla principal objecte a una certa altura y, el 
punt imatge A’ es troba en el pla principal imatge a la mateixa altura y’=y de l’eix, ja que en 
aquest cas l’augment lateral β = =' y ' y 1. Si un raig de llum entra en el sistema passant 
simultàniament per F i A, el raig emergent passarà per A’ i viatja paral·lel a l’eix, a una 
distància y’=y d’aquest eix. Per tant, les dues rectes que descriuen les trajectòries del raig 
incident i del raig emergent es tallen en el punt objecte A. Si ara es considera un altre raig 
de llum, que emergeix d’aquest punt A i entra en el sistema òptic amb una trajectòria 
rectilínia paral·lela a l’eix, és a dir que es propague a una altura y de l’eix, aquest raig ix del 
sistema passant simultàniament per A’ i F’. En conseqüència, les rectes de les trajectòries 
d’aquests dos raigs de llum es tallen en el punt imatge A’. Finalment, els punts conjugats A 
i A’ assenyalen directament les posicions dels plans principals objecte i imatge, 
respectivament. 

Els problemes següents il·lustren amb claredat el mètode descrit abans. 
 
Problema 17 Trobeu gràficament la posició del punt focal imatge F’ i la del punt principal 
imatge H’ del sistema acoblat de la figura adjunta. Considereu que la llum incideix 
primerament en la lent prima L1. 

A més a més, trieu una d’aquestes opcions: 
 

1. El sistema és convergent 
2. El sistema és convergent de 

potència negativa 
3. El sistema és divergent de potència 

negativa 
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Solució En primer lloc hem de traçar un raig de llum que incidisca en el primer element del 
sistema viatjant paral·lel a l’eix òptic. Una vegada travessa L1, aquest raig, que és de color 
blau en la figura 3.3(a), es dirigeix cap al focus imatge F’1 d’aquesta lent. Per a conèixer la 
trajectòria del raig que emergeix de L2 necessitem l’ajuda d’un raig auxiliar. Triem un raig 
auxiliar (de color verd) que compleix dues condicions: 1) es propaga paral·lel al raig 
problema en l’espai intermedi; i 2) passa pel centre de la lent L2. El raig auxiliar travessa L2 
sense desviar-se, ja que en el centre d’aquesta lent es troben els punts nodals objecte i 
imatge. A més a més, aquest raig auxiliar talla el pla focal imatge de L2 en el punt M’. 
Aquesta informació és rellevant per la raó següent: com que el raig auxiliar i el raig 
problema entren en L2 seguint trajectòries paral·leles, ambdós raigs de llum han de tallar en 
el mateix punt (M’) del pla focal imatge de L2. 
 

 
 

Figura 3.3 Solució del problema 17 
 

En la figura 3.3(b) observem la trajectòria del raig problema en eixir de L2. El punt de 
tall d’aquest raig amb l’eix òptic ens proporciona el punt focal imatge F’ del sistema acoblat. 
Així mateix, el punt de tall del raig incident, la prolongació del qual està dibuixada a traços, 
amb el raig emergent és A’. Aquest punt A’ pertany necessàriament al pla principal imatge 
del doblet de lents primes. Finalment, l’únic punt d’aquest pla perpendicular a l’eix òptic 
que també pertany a aquest mateix eix és el punt principal imatge H’, tal com indica la 
figura. 

Atès que el punt focal imatge F’ es troba a la dreta de l’última lent, aquest és un element 
real i en conseqüència el sistema és convergent. Tanmateix, observem que la distància focal 
imatge = ⋅

uuuuur uur
zf ' H ' F ' u és negativa i per tant la potència del doblet ϕ’, definida com a 

 ϕ =' f '1 , (3.1) 
 
també és negativa. L’opció correcta és la número 2. 
 
Problema 18 Considereu una bola construïda amb un vidre d’índex de refracció n2=1,5. En 
la figura adjunta es marca el vèrtex S1 del dioptre on la llum penetra dins la bola, i el vèrtex 
S2 prop del qual els raigs de llum es refracten i ixen a l’exterior. 
 

Si la bola està immersa en aire, n1=1, trobeu gràficament la posició del punt focal 
objecte F i la posició del punt principal imatge H del sistema acoblat. 
A més a més, trieu una d’aquestes opcions: 
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1. El sistema és convergent, de 

potència positiva 
2. El sistema és convergent, de 

potència negativa 
3. El sistema és divergent, de potència 

negativa 
 
 

 
 
Solució Comencem traçant un raig que es propague paral·lel a l’eix, en direcció horitzontal, 
i que ix de la bola de vidre com s’indica en la figura 3.4. En principi, l’altura del raig és 
irrellevant, encara que aquest fet es pot utilitzar per a evitar l’ús d’una calculadora. 

Recordem prèviament que en la refracció sobre el dioptre de vèrtex S1, si dos raigs de 
llum incident i emergent passen per punts conjugats objecte A1 i imatge A2, continguts en 
un únic pla transversal a l’eix que conté el centre del dioptre, C, aleshores es compleix 
l’equació (2.4) de l’augment lateral β = =' n n y y1 1 2 2 1  , on = ⋅

uuuur r
yy CA u1 1  i 

= ⋅
uuuur r

yy CA u2 2 . D’altra banda, en la refracció sobre el dioptre de vèrtex S2, si el raig 
incident passa ara pel punt A2 aleshores el raig emergent viatja passant pel punt conjugat 
A1, i hi ha un intercanvi de papers respecte a la primera refracció, ja que l’augment lateral és 
ara β = =' n n y y2 2 1 1 2 . 

D’altra banda, es pot emprar el truc de fer coincidir y1 amb n2, expressat en mm, i y2 
igual a n1 també expressat en mm, encara que qualsevol altra proporció seria vàlida. Si hem 
optat per situar primerament els punts A1 i A2 de forma convenient, farem passar el raig 
emergent de la bola pel punt A1, com es mostra en la figura 3.4(a). El raig interior de la 
bola ha de passar per A1 i el punt de tall amb l’eix òptic denota òbviament el punt focal 
objecte del dioptre, F2.  

En la figura 3.4(b) completem la trajectòria del raig, estimada aquesta en l’espai objecte 
de la bola. Com hem comentat, podem utilitzar el mateix joc de punts conjugats A1 i A2. Si 
el raig interior que es propaga en el vidre passa per A2, el raig incident en el dioptre de 
vèrtex S1 ha de fer-ho passant per A1. Finalment trobem que el raig incident en la bola i el 
raig que n’emergeix es tallen en el punt A1. Aquest fet confirma que el pla perpendicular a 
l’eix que conté A1 és el pla principal objecte del sistema acoblat, i el seu punt en l’eix (que 
coincideix amb C) és el punt principal objecte H. Finalment, el punt de tall del raig incident 
amb l’eix ens proporciona el punt focal objecte F. 

 
 

Figura 3.4 Solució del problema 18 
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Tot i que no es demana en el problema, estimarem la posició del punt principal imatge 
H’ i del punt focal imatge F’. En primer lloc és rellevant destacar la simetria del problema 
respecte al pla perpendicular a l’eix òptic i que a més conté C. De fet no resulta difícil 
reproduir la trajectòria d’un raig que siga simètrica a la que hem calculat adés. Podem 
deduir que H’ coincideix amb C, i F’ se situa a la dreta de S2 de manera que C separa el 
segment FF’ en dues parts iguals. En conclusió, el punt focal imatge F’ és real i per tant la 
bola és un sistema convergent, amb f’>0. 

El fet que H i H’ coincidisquen en el centre de la bola fa que els plans principals 
objecte i imatge també coincidisquen, propietat que, d’altra banda, caracteritza a les lents 
primes i que rares vegades apareix en lents gruixudes; s’observa, per exemple, sempre que 
els dioptres d’entrada i eixida siguen superfícies esfèriques concèntriques.  
 

3.4 Formació d’imatges usant plans principals i focals 
 

Els plans principals i els plans focals connecten directament l’espai objecte i l’espai 
imatge del sistema òptic. Coneguda la trajectòria d’un raig de llum que incideix sobre la 
superfície d’entrada del sistema, és possible resoldre la trajectòria del raig en emergir de la 
superfície d’eixida sense la necessitat d’avaluar aquesta trajectòria en els espais intermedis 
que componen l’esmentat sistema. 
 Aquest mètode permet caracteritzar un sistema òptic qualsevol d’una forma fàcil i 
ràpida. Tanmateix, la informació que obtenim no és completa. El sistema òptic actua com 
una caixa negra on es desconeixen les trajectòries dels raigs de llum a l’interior. Vegem-ne 
un parell d’exemples il·lustratius. 
 
Problema 19 Considereu la bola de vidre i el punt objecte virtual O descrits en el problema 
15 i el problema 18. Trobeu gràficament la posició del punt imatge O’ que forma el sistema 
acoblat usant els elements cardinals trobats en el problema 18. 
A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 
 

1. Hi ha inversió de la imatge i 
l’augment lateral  β <' 1 

2. No hi ha inversió de la imatge i 
l’augment lateral β <' 1 

3. No hi ha inversió de la imatge i 
l’augment lateral β >' 1 

 
  
 
Solució En primer lloc, assenyalem els elements cardinals de l’esfera de vidre. El punt focal 
objecte F se situa a l’esquerra del vèrtex esquerre S1 i el punt focal imatge F’ es troba a la 
dreta del vèrtex dret S2, a una distància ja determinada en la figura 3.4. Els punts principals 
objecte H i imatge H’ coincideixen amb el centre de la bola C. Per tant, els plans principals 
objecte i imatge coincideixen amb el pla diametral de l’esfera que és perpendicular a l’eix 
òptic. 

Una vegada marcats els elements cardinals del sistema i el punt objecte O, hem 
d’utilitzar almenys dos raigs de llum que entren en el sistema passant per O. A l’eixida del 
sistema, aquests raigs hauran de passar pel punt conjugat O’. Comencem traçant un raig de 
color roig en la figura 3.5(a) que hi incideix amb trajectòria paral·lela a l’eix òptic. Passant 
virtualment per O, observem que passa pel punt Q del pla principal objecte. Aquest raig 
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lluminós emergeix de la bola passant pel punt Q’, que pertany al pla principal imatge i per 
tant compleix la relació ⋅ = ⋅

uuur r uuuuuur r
y yHQ u H' Q' u . Òbviament, la coincidència dels punts H i 

H’ obliga que Q i Q’ es troben en el mateix punt. Si a més tenim en compte que aquest raig 
ha d’eixir passant pel focus imatge F’, la trajectòria rectilínia resultant és fàcil de trobar 
(vegeu la figura 3.5(a)). 

L’altre raig de llum que utilitzarem és un de color blau que entre en l’esfera passant 
simultàniament per F i per O. Aquest raig incideix en el pla principal objecte sobre el punt 
P, com s’observa en la figura 3.5(b). A l’eixida del sistema, el raig viatja paral·lel a l’eix 
òptic, i al seu pas pel pla principal imatge aquest raig passa per P’, ja que es compleix que 

⋅ = ⋅
uuur r uuuuur r

y yHP u H ' P ' u . És obvi que hi haja una coincidència en la posició dels punts P i P’. 
 

 
 

Figura 3.5 Solució del problema 19 
 
En conclusió, el raig lluminós roig i el raig blau traçats entren en la bola passant 

virtualment pel punt O. A l’eixida de la bola, aquests dos raigs es tallen en el punt imatge 
O’, assenyalat en la figura 3.5. Com es podia esperar, la posició del punt O’ avaluada 
mitjançant els elements cardinals de l’esfera de vidre coincideixen amb la posició de O’ 
trobada en la figura 3.1(b) en estimar la refracció en cadascun dels dos dioptres que la 
componen. Com a fet diferencial trobem que les trajectòries dels raigs emergents s’han 
avaluat sense tenir en compte com es propaguen aquests a l’interior de la bola. 

Finalment, observem que tant l’objecte com la imatge estan situats sobre l’eix òptic i en 
conseqüència no hi ha inversió de la imatge. D’altra banda, O’ es troba més allunyat de l’eix 
O, fet que indica que l’augment lateral  és major que la unitat. L’opció correcta és la número 
3. 
 
Problema 20 Trobeu gràficament la imatge que del punt objecte O forma el sistema 
acoblat de la figura adjunta. Considereu que S1 és el vèrtex de la superfície del sistema on 
incideix la llum procedent de l’objecte, i S2 el vèrtex del dioptre pel qual emergeix. 
A més a més, trieu una de les opcions següents: 
 
 

1. La imatge és virtual i β >' 1  
2. La imatge és real i < β <'0 1 
3. La imatge és real i β <' 0  
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Solució En primer lloc assenyalarem tant el pla principal objecte, que és transversal a l’eix 
òptic i conté H, com el pla principal imatge, que conté el punt H’. Observem que O està 
situat sobre el pla principal imatge. Aquest fet no garanteix que el punt conjugat O’ es trobe 
sobre el pla principal objecte, tal com veurem a continuació. 

El pas següent serà triar dos raigs de llum que partisquen del punt O. Una vegada 
trobades les seues trajectòries a l’eixida del sistema, ambdós raigs es tallaran en O’. En la 
figura 3.6(a) hem traçat un raig de color blau que parteix de O, de manera que la recta que 
el conté també passa pel punt focal objecte del sistema, F. Concloem que aquest raig 
emergeix del sistema i es propaga paral·lel a l’eix òptic. A més a més, com que la trajectòria 
del raig entrant passa virtualment pel punt P que pertany al pla principal objecte, el raig 
emergent haurà de passar per P’, que es troba sobre el pla principal imatge i satisfà la relació 

⋅ = ⋅
uuur r uuuuur r

y yHP u H ' P ' u . D’aquesta manera queda fixada unívocament la trajectòria del raig 
blau a l’eixida del sistema. 

En la figura 3.6(b) avaluem la trajectòria d’un altre raig que parteix de O, dibuixat de 
color roig; aquesta vegada paral·lel a l’eix. A l’eixida del sistema, aquest raig haurà de passar 
per F’. El raig lluminós incident passa pel punt Q del pla principal objecte. Per tant, el raig 
emergent haurà de tallar en el punt Q’ el pla principal imatge sempre que 

⋅ = ⋅
uuur r uuuuuur r

y yHQ u H' Q' u . El raig de color roig emergeix de la superfície d’eixida traçant una 
trajectòria rectilínia que passa pels punts Q’ i F’. 

Traçats els raigs de color blau i roig que ixen del sistema acoblat, observem en la figura 
3.6(b) que ambdós es tallen virtualment en el punt O’. Els punts conjugats O i O’ recauen 
sobre l’eix òptic, per això no hi ha inversió de la imatge i per tant l’augment lateral β'  és 
positiu. A més a més, com que O’ està més allunyat de l’eix òptic que el punt objecte O, es 
dedueix que  β >' 1 . L’opció correcta és la número 1. 

 

 
 

Figura 3.6 Solució del problema 20 
 
 
 

3.5  Sistemes afocals 
 

Sistemes telescòpics i beam expanders són sistemes òptics que tenen la particularitat que 
si un raig de llum viatja paral·lel a l’eix òptic d’aquest sistema i incideix sobre la superfície 
d’entrada, després de travessar-lo, el raig emergeix per la superfície d’eixida del sistema 
seguint una trajectòria rectilínia també paral·lela a l’eix òptic. Per aquesta raó, si un punt 
objecte se situa en l’infinit, la seua imatge també estarà infinitament allunyada del sistema. 
Els punts focals objecte F i imatge F’ no es troben a una distància finita i, en conseqüència, 
ja no són útils per a avaluar el traçat de raigs de llum. Per això s’anomenen sistemes afocals. 
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Els sistemes afocals estan caracteritzats per un augment lateral que és independent de la 
posició dels plans conjugats. No és possible trobar, en general, el punt principal objecte H i 
imatge H’, i quan existeixen no són únics. Per consegüent, haurem d’utilitzar un altre tipus 
d’elements que lliguen l’espai objecte i l’espai imatge dels sistemes afocals i que siguen 
vàlids per al càlcul del traçat gràfic de raigs. 

Entre les distintes alternatives que hi ha per a resoldre aquesta particularitat, en trobem 
una que es basa en l’ús de diversos parells de punts conjugats. Concretament, necessitem 
dos parells de punts conjugats. D’una banda, s’assenyalen els punts objectes A i imatge A’, 
conjugats a través del sistema afocal, i de l’altra també col·loquem els punts conjugats B i 
B’. Addicionalment, s’ha de subministrar l’augment lateral β' característic d’aquest sistema 
òptic.  
A continuació proposem un exercici que serveix d’il·lustració. 
 
Problema 21 Considereu la ullera de llarga vista de Galileu mostrada en el problema 16. 
Comproveu que el sistema és afocal. 

Trobeu gràficament els punts conjugats a través del doblet del punt focal objecte F1 de 
la primera lent i de qualsevol punt extraaxial P. Estimeu també l’augment lateral de la ullera. 
Finalment, trobeu la imatge O’ del punt objecte O mostrat en el problema 16 utilitzant els 
elements del sistema acoblat trobats anteriorment. 
 
Solució Com a primer pas, demostrarem gràficament que la ullera de Galileu mostrada en 
el problema 16 és afocal. Començarem llançant un raig de color roig en la figura 3.7(a) que 
entre en el doblet de lents primes amb trajectòria paral·lela a l’eix òptic. De primer travessa 
L1 en direcció al punt focal imatge F’1 fins a arribar a L2. Recordem que el punt focal 
imatge F’1 de la lent convergent i el punt focal objecte F2 de la lent divergent coincideixen 
en la mateixa posició. Per tant, el raig incideix sobre L2 i apunta cap al seu punt focal 
objecte. Necessàriament, a l’eixida de L2 el raig també viatja paral·lel a l’eix. Com a 
conclusió, els punts focals objecte i imatge del doblet no es troben a una distància finita 
sobre l’eix òptic, com passa amb qualsevol sistema afocal. 

Per trobar la imatge de F1 a través del doblet afocal, traçarem un raig de color blau en la 
figura 3.7(b) que entre en el sistema i talle l’eix en F1. En travessar la lent convergent L1, 
aquest raig viatja paral·lel a l’eix fins que incideix en L2. Ací,  el raig es desvia de trajectòria 
fins al focus imatge de L2, F’2. Per tant, tenim un raig que en l’espai objecte talla l’eix en F1 i 
quan es propaga en l’espai imatge del sistema, el talla en F’2. Concloem que F1 i F’2 són 
conjugats a través del doblet afocal. 

D’altra banda, necessitem elegir un punt P per utilitzar-lo com a element cardinal en 
l’espai objecte del nostre sistema òptic. Per simplicitat, triem P com el punt de tall del raig 
de color roig i el raig de color blau que hem traçat en la figura 3.7(b). A l’eixida del sistema, 
aquests dos raigs es tallen en P2, conjugat de P a través del doblet. 

En la figura 3.7(c) hem reproduït les superfícies d’entrada i eixida del sistema acoblat, 
els punts axials conjugats A (abans F1) i A’ (abans F’2), i els punts extraaxials conjugats P i 
P’. També hem assenyalat els punts axials conjugats B i B’ que pertanyen al mateix pla 
transversal a l’eix que P i P’, respectivament. Aquests plans objecte i imatge s’usaran de 
referència més endavant. Definint = ⋅

uur r
yy BP u  i = ⋅

uuuuur r
yy ' B' P ' u , trobem l’augment lateral 

β =' y ' y  dels plans conjugats corresponents. Atès que es tracta d’un sistema afocal, 
aquest β'  es conserva per qualsevol altre parell de plans conjugats. En el dibuix s’observa 
que < β <'0 1 . 

Noteu que també hem unit els punts P i P’ amb una recta de color verd, que talla l’eix 
òptic en el punt Q. Basant-nos en el teorema de Pitàgores, es pot demostrar que l’augment 
lateral es pot escriure com a: 
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β =
⋅
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uuur r
z

z

QB' u
'

QB u
, (3.2) 

 
Expressió independent dels punts P i P’ seleccionats. Aquesta arbitrarietat en l’elecció dels 
punts conjugats extraaxials serà d’utilitat en el traçat gràfic que veurem a continuació. 

En la figura 3.7(d) s’obté gràficament la imatge de O a través del doblet afocal. En 
primer lloc es traça un raig de color roig que emergeix de O i viatja paral·lel a l’eix òptic del 
sistema. Aquest raig talla el pla de referència objecte en el punt P1. Ara dibuixem una recta 
que passe per P1 i per Q; aquesta recta talla el pla de referència imatge en P1’. Si es 
col·locara un objecte puntual en P1, la seua imatge es localitzaria sobre P’1, i l’augment 
lateral seria el que s’ha obtingut en l’equació (3.2). Per aqueta raó, tot raig que passa per P1 
en l’espai objecte del sistema, passa també necessàriament per P’1 a l’eixida. Tornant al 
nostre raig problema de color roig, aquest emergirà del sistema viatjant paral·lel a l’eix i 
passant per P’1. 

Ara avaluem la trajectòria de l’altre raig, de color blau en la figura 3.7(d), també emès 
per la font puntual O. En l’espai objecte, aquest raig segueix una trajectòria rectilínia 
passant per A sobre l’eix òptic i per P2 sobre el pla de referència objecte. A l’eixida del 
sistema, el raig blau tallarà l’eix en el punt A’, i en passar pel pla de referència imatge 
intersecarà amb el punt P’2. Aquest últim punt és fàcil de trobar, perquè els punts P2, P’2 i Q 
pertanyen a la mateixa recta. 

En resum, els raigs lluminosos analitzats de color roig i blau passen per O en l’espai 
objecte del doblet de lents primes. A l’eixida d’aquest sistema, ambdós raigs es tallen en el 
punt O’, que és la posició de la imatge generada pel doblet, tal com s’observa en la figura 
3.7(d). Aquesta solució és compatible amb la que hem trobat en el problema 16.   

 

 
 

Figura 3.7 Solució del problema 21 
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3.6 Sistemes catòptrics i catadiòptrics 

 
Els sistemes catòptrics són sistemes acoblats que combinen elements que treballen en 

reflexió. Solen estar formats per espills plans i esfèrics, però també poden incloure 
dielèctrics en condicions de reflexió total. El principal atractiu d’aquests sistemes en el 
procés de formació d’imatges és l’absència absoluta d’aberracions cromàtiques. 
Finalment, es defineixen els sistemes catadiòptrics com a acoblaments de sistemes diòptrics 
i sistemes catòptrics, que combinen tant espills com dioptres. 
Vegem un exemple de cada tipus. 
 
Problema 22 Considereu l’acoblament d’un espill esfèric, de vèrtex S1 i centre de curvatura 
C1, i un espill pla, situat en el punt mitjà de C1 i S1. Traceu la trajectòria completa del raig de 
la figura, després de reflectir-se successivament en ambdós espills. Considereu la possibilitat 
que la llum es reflectisca dues vegades en l’espill de vèrtex S1. 
A continuació, indiqueu quines de les afirmacions següents és falsa: 
 
 

1. El sistema acoblat és afocal 
2. El sistema acoblat es comporta de la 

mateixa manera que un únic espill 
pla 

3. El sistema acoblat genera sempre 
imatges invertides, tant d’objectes 
reals com virtuals 

 
 

 
 

Solució És convenient assenyalar que el punt focal objecte F1 i el punt focal imatge F’1 de 
l’espill còncau se situen en el punt mitjà entre C1 i S1, que coincideix amb el centre de 
l’espill pla. En incidir sobre l’espill còncau un raig que es propaga paral·lel a l’eix òptic, el 
raig es reflecteix i es dirigeix cap a F’1, com s’observa en la figura 3.8(a). En arribar a l’espill 
pla, aquest raig s’hi reflecteix seguint la llei de la reflexió. Podem emprar el mètode de les 
superfícies d’índex per a avaluar de forma senzilla la trajectòria del raig reflectit en l’espill 
pla. 

Després de reflectir-se en l’espill pla, en la figura 3.8(b) vegem que el raig es dirigeix 
de nou cap a l’espill còncau. Destaquem que aquest raig de llum que es propaga sobre l’eix 
òptic, l’ha travessat en el punt F1, per tant el raig reflectit per segona vegada en l’espill 
esfèric ha de viatjar paral·lel al mateix eix. Com s’observa, s’ha dibuixat una trajectòria 
sobre l’eix òptic que reprodueix la que trobem davall d’aquest. 

És rellevant destacar que el sistema acoblat és clarament afocal, ja que els raigs que 
entren i ixen del sistema catòptric són paral·lels a l’eix. A més, com que el raig emergent ha 
patit una inversió respecte a l’eix òptic, l’augment lateral és negatiu. Més encara: la distància 
del raig incident a l’eix coincideix amb la distància del raig emergent també a l’eix òptic; 
concloem, doncs, que l’augment lateral β = −' 1. L’opció que hem de marcar és la número 
2, perquè el sistema acoblat no es comporta de la mateixa manera que un únic espill pla, 
que es caracteritza per un augment lateral unitat. 
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Figura 3.8 Solució del problema 22 
 
Problema 23 Considereu l’acoblament de la lent prima convergent i l’espill convex de la 
figura adjunta. Els punts F1 i F’1 corresponen als punts focals objecte i imatge de la lent, 
respectivament, quan la llum viatja d’esquerra a dreta. Els punts S2 i C2 són el vèrtex i el 
centre de curvatura de la superfície de l’espill. Noteu que F’1 equidista dels punts S2 i C2. 

Es col·loca una font puntual O davant la lent, de manera que la llum de primer travessa 
aquesta lent, després es reflecteix en l’espill i finalment torna a travessar la lent, aquesta 
vegada en sentit oposat. 
Trobeu la imatge final generada per aquest sistema catadiòptric. A continuació trieu una 
d’aquestes opcions: 
 
 

1. La imatge trobada és real i directa 
2. La imatge trobada és real i invertida 
3. La imatge trobada és virtual i 

invertida 
 

 
 
Solució Com sempre, escollirem dos raigs de llum que parteixen de la font O i en 
calcularem la trajectòria a l’eixida del sistema. Comencem per un raig de color roig que 
incideix sobre la lent convergent amb trajectòria paral·lela a l’eix òptic, tal com s’observa en 
la figura 3.9(a). En travessar la lent, el raig es dirigeix cap al focus imatge F’1 fins que arriba 
a l’espill. Per trobar la direcció del raig reflectit, ens hem d’adonar que per a l’espill esfèric 
els punts focals objecte F2 i imatge F’2 coincideixen en el punt mitjà entre el vèrtex S2 i el 
centre de curvatura C2 de la superfície. Com s’observa en la figura 3.9(b), el raig que 
incideix sobre l’espill apunta cap a F2 i per tant es reflecteix propagant-se paral·lel a l’eix 
òptic. Finalment, tenim un raig que incideix de nou sobre la lent amb trajectòria 
horitzontal. En conseqüència, el raig emergirà de la lent en direcció al punt focal imatge F’3. 
Hem de distingir entre F’2, que és el punt focal imatge de la lent quan la llum incideix sobre 
la cara esquerra d’aquesta i ix per la cara dreta, i el punt F’3, que és el punt focal imatge 
quan ara la llum incideix primerament sobre la cara dreta de la lent. Gràcies al principi de 
reversibilitat dels raigs de llum és possible demostrar que aquest punt F’3 coincideix amb la 
posició del focus objecte F1 quan la llum té una trajectòria inversa. 
En la figura 3.98(c) s’utilitza un altre raig de llum emès per O, de color blau, el qual incideix 
sobre la lent convergent passant per F1. Òbviament, aquest raig emergeix de la lent amb 
trajectòria horitzontal fins a incidir sobre l’espill. Després de la reflexió, el raig es dirigeix 
cap al punt focal imatge F’2 de l’espill, que es troba entre els dos punts S2 i C2. Aquest raig 



 43

torna a incidir sobre la lent provinent justament del punt F3, que és el punt focal objecte de 
la lent quan la llum penetra per la cara dreta. Tal com s’observa en la figura 3.9(d), ambdós 
raigs es tallen en el punt imatge real O’ i a més a més es dóna una inversió en la imatge. Per 
tant, l’opció correcta és la número 2. 

 
Figura 3.9 Solució del problema 23 

 
 

3.7 L’espill equivalent 
 

A vegades trobem sistemes formadors d’imatges en què la llum travessa diferents 
elements, de manera que després de trobar-se amb un espill que inverteix el sentit de 
propagació dels raigs al llarg de l’eix òptic, aquests tornen a passar pels elements anteriors 
en sentit contrari abans de formar la imatge final. Per exemple, aquest cas s’ha plantejat en 
el problema 23. També es pot observar en molts altres sistemes, com els sistemes 
catadiòptrics amb un nombre imparell d’espills, cas analitzat en el problema 22. 
Basant-nos en el principi de reversibilitat dels raigs de llum, aquest tipus de sistemes 
acoblats es caracteritzen perquè posseeixen un punt focal objecte F i un punt focal imatge 
F’, tots dos situats al mateix lloc. Això mateix passa amb el punt principal objecte H i 
imatge H’. De fet, aquesta característica ja s’ha trobat en els espills esfèrics. Podem 
concloure que qualsevol sistema acoblat paraxial en què la llum entra i ix d’aquest per la 
mateixa superfície, es comporta idènticament a un sol espill, que rep el nom d’espill 
equivalent. 

Òbviament, aquesta afirmació no és vàlida en els espais intermedis del sistema acoblat. 
A més, cal fer notar que la superfície de l’espill equivalent no ha de coincidir 
necessàriament amb la superfície d’entrada i eixida o qualsevol altra interfície pertanyent al 
sistema acoblat. Vegem-ne un exemple. 
 
Problema 24 Considereu l’acoblament de la lent prima convergent i l’espill convex del 
problema 24. Trobeu l’espill equivalent d’aquest sistema òptic. 
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Solució Farem servir dos mètodes per a trobar l’espill equivalent de l’acoblament. El 
primer d’aquests mètodes es basa a estimar gràficament la posició del punt focal imatge F’ i 
el punt principal imatge H’ del sistema òptic acoblat. Amb aquesta finalitat, tracem un raig 
de color roig amb trajectòria paral·lela a l’eix. En la figura 3.9(a) i (b) es mostra amb detall 
la trajectòria completa d’un d’aquests raigs i deixem al lector el seu estudi amb l’anàlisi ja 
realitzat en el problema 23. En la figura 3.10(a) reproduïm la trajectòria completa d’aquest 
raig. D’una banda, el raig emergent talla l’eix òptic en F’, en aquest cas particular coincideix 
amb F’1. D’altra banda, aquest raig emergent i el raig incident passen virtualment pel punt 
Q, que pertany doncs al pla principal imatge de l’acoblament. Dibuixant el pla 
perpendicular a l’eix òptic que conté el punt Q assenyalem precisament el pla principal 
imatge i el punt de tall d’aquest pla amb l’eix serà H’. 

El principi de reversibilitat dels raigs de llum permet concloure que H i H’ coincideixen 
en el mateix punt. També coincidiran F i F’ per la mateixa raó. L’espill equivalent del 
sistema acoblat té una superfície esfèrica amb vèrtex Se coincident amb els punt H i H’, i 
amb un radi de curvatura Re tal que es compleix que = ⋅ =

uuuuuur r
z ef ' H ' F ' u R 2 . Noteu que 

per definició, = ⋅
uuuur r

e e e zR S C u , i per tant podem localitzar d’una manera senzilla el centre de 
curvatura Ce de l’espill equivalent. En concret, el punt F’ recentment trobat divideix el 
segment  

uuuuuur
eH ' C  en dues parts iguals. 

Hi ha un mètode alternatiu per a trobar directament els punts Se i Ce característics de 
l’espill equivalent. Es basa en el fet que un punt objecte O situat en Se té associada una 
imatge formada a través de la lent prima que estaria situada en el punt S2. Si ara el punt 
objecte se situa en Ce la seua imatge a través de la lent es trobarà en C2. En conclusió, el 
vèrtex Se de l’espill equivalent i el vèrtex S2 de l’espill convex són punts conjugats a través 
de la lent convergent. De la mateixa manera, el centre de curvatura Ce de l’espill equivalent i 
el centre de curvatura C2 de l’espill convex també són punts conjugats a través de la lent 
prima. Per trobar els punts Se i Ce que caracteritzen l’espill equivalent, hem de trobar les 
antiimatges dels punts S2 i C2 propis de l’espill convex a través de la lent convergent que hi 
ha davant l’espill. 

A continuació es proposa una manera molt senzilla de trobar les antiimatges requerides. 
Primerament escollim un punt P qualsevol del pla focal objecte de la lent prima. Tot seguit 
es traça un raig, de color verd en la figura 3.10(b), que incideix sobre la lent viatjant paral·lel 
a l’eix òptic i passant pel punt P. En travessar la lent, aquest raig es dirigeix cap al punt 
focal imatge F’1. Tal com es mostra en la figura 3.10(c), es traça un raig de color blau que es 
propaga des de la lent cap a l’espill en direcció a C2 i que és paral·lel al raig verd 
anteriorment trobat. També es traça un raig de color roig paral·lel als dos anteriors, però 
aquesta vegada tallant l’eix òptic en S2. 

El pas següent és l’estimació de les trajectòries dels raigs blau i roig en l’espai objecte de 
la lent. Òbviament, les trajectòries d’aquests raigs han de passar per O, com es mostra en la 
figura 3.10(d). A més a més, el punt de tall del raig blau amb l’eix òptic, que en l’espai 
imatge de la lent correspon a C2, proporciona en l’espai objecte la seua antiimatge, és a dir, 
Ce. Així mateix, la trajectòria del raig de color roig en l’espai objecte de la lent passa 
virtualment per Se. 
Tingueu en compte que la posició del punt Se trobat en la figura 3.10(d) coincideix amb la 
posició de H’ mostrat en la figura 3.10(a). Es pot apreciar una petita desviació perquè les 
trajectòries dels raigs seleccionats no compleixen amb prou precisió l’aproximació paraxial. 
D’altra banda, es pot comprovar que el punt mitjà Se i Ce de la figura 3.10(d) coincideix amb 
el punt F’ trobat en la figura 3.10(a). 
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Figura 3.10 Solució del problema 24 
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