
TEMA 3: ÒPTICA

http://www.buceando.es/

Com pot un 
bussejador 
estimar la fondària 
a què es troba?

TEMA 3: ÒPTICA

A quina distància 
podem distingir 
els ulls d’un gat 
salvatge?



Sóc daltònic?

TEMA 3: ÒPTICA

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

La llum: naturalesa dual

ONA: es manifesta en fenòmens de propagació

TEMA 3: ÒPTICA

Figura 31.30 Tipler 5a ed. http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_interna_tota
l



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

La llum: naturalesa dual

CORPUSCLE: en fenòmens
de interacció amb la matèria

Efecte fotoelèctric

TEMA 3: ÒPTICA

http://intercentres.cult.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Campo/Campo06.htm

Efecte Compton

Altres

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

La llum com a ONA: característica principal → freqüència

LLUM: interval menut de l’espectre electromagnètic

TEMA 3: ÒPTICA
http://www.upv.es/antenas/Tema_1/espectro_electromagnetico.htm



TEMA 3: ÒPTICA

Min ≈

100 Hz

Max ≈

1022 Hz

http://www.upv.es/antenas/Tema_1/espectro_electromagnetico.htm

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

La llum com a ONA: característica principal → freqüència

LLUM: interval menut de l’espectre electromagnètic

TEMA 3: ÒPTICA
http://www.upv.es/antenas/Tema_1/espectro_electromagnetico.htm

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

La llum com a ONA: característica principal → freqüència

LLUM: interval menut de l’espectre electromagnètic

Min ≈

100 Hz

Max ≈

1022 Hz

LLUM 
VISIBLE



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Òptica: part de la física que s’encarrega d’estudiar la 
propagació d’ones que pertanyen a un interval menut de 
l’espectre electromagnètic. 

En concret: 3.8×1014 Hz a 7.7×1014 Hz

TEMA 3: ÒPTICA
http://www.upv.es/antenas/Tema_1/espectro_electromagnetico.htm

Espectre visible: interval que pot veure l’ull humà

Min ≈

100 Hz

Max ≈

1022 Hz

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Ona harmònica, I = intensitat lluminosa:

T: període de repetició temporal λ: període de repetició espacial

TEMA 3: ÒPTICA

I

t

T

I

x

λ

)(2sin0 λ
π x

T

t
II −=

PERTORBACIÓ (ELECTROMAGNÈTICA)
QUE ES DESPLAÇA!



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Velocitat d’una ona: Freqüència: 

TEMA 3: ÒPTICA

T
v

λ
=

T
f

1
=

Velocitat de la llum en el buit (VALOR MÀXIM): 

smsmc /103/1099792458.2 88 ×≈×=

λ: longitud d’ona en el buitf
T

c λλ
==

Velocitat de la llum en un medi:

ÍNDEX DE REFRACCIÓ:   →
v

c
n = 1≥n

cv ≤

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Índex de refracció: 

TEMA 3: ÒPTICA

v

c
n = 1≥n

Material n

Aire 1.00029

Aigua 1.333 = 4/3

Vidre crown 1.5

Vidre flint 1.7

Diamant 2.417



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

En penetrar la llum en un medi transparent, la seua velocitat i 
la seua longitud d’ona canvien:

buit:

medi:

TEMA 3: ÒPTICA

fc λ=

fv 'λ= 'λ
λ

==
v

c
n n

λλ ='

com que~ aleshores

longitud d’ona(medi) longitud d’ona(buit)

1≥n λλ ≤'

≤

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Longituds d’ona de l’espectre visible:

TEMA 3: ÒPTICA

Dins d’un medi material λ disminueix!

Color λ (nm) f (Hz)

Ultraviolat < 400 > 7.5×1014

Violat 400 - 450 ≈ 7.2×1014

Blau 450 - 500 ≈ 6.4×1014

Verd 500 - 550 ≈ 5.7×1014

Groc 550 - 600 ≈ 5.3×1014

Taronja 600 - 650 ≈ 4.8×1014

Roig 650 - 700 ≈ 4.5×1014

Infraroig > 700 < 4.3×1014



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Fronteres de separació entre medis:
part de la llum es reflecteix

part es transmet

la resta s’absorbeix

TEMA 3: ÒPTICA

Anàlisi d’aquests fenòmens: mitjançant raigs

Raigs: direcció de propagació de l’energia d’una ona

ÒPTICA GEOMÈTRICA: part de
la física que estudia els canvis
de direcció que experimenten 
els raigs de llum

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_interna_total

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la reflexió:
Els raigs incident, reflectit i la normal a la superfície estan 
al  mateix pla

TEMA 3: ÒPTICA

Figura 31.18 Tipler 5a ed.



TEMA 3: ÒPTICA

L’angle entre el raig reflectit i 
la normal és igual a l’angle 
entre el raig incident i la 
normal:

'11 θθ =

Figura 31.18 Tipler 5a ed.

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la reflexió:
Els raigs incident, reflectit i la normal a la superfície estan 
en el mateix pla.

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la refracció:
Els raigs incident, refractat i la normal a la superfície estan 
en el mateix pla.

TEMA 3: ÒPTICA

Figura 31.18 Tipler 5a ed.



TEMA 3: ÒPTICA

L’angle entre el raig incident i 
la normal i l’angle entre el 
raig refractat i la normal 
guarden la següent relació:

Llei de Snell

2211 θθ sennsenn =

Figura 31.18 Tipler 5a ed.

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la reflexió:
Els raigs incident, reflectit i la normal a la superfície estan 
en el  mateix pla.

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la refracció:

TEMA 3: ÒPTICA

Quan  n1 > n2 el raig refractat 
s’allunya de la normal

Quan  n1 < n2 el raig refractat 
s’apropa a la normal

θ2θ2

θ1 > θ2 θ1 < θ2

θ1

Figura 31.18 Tipler 5a ed.



3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la refracció:
Quan  n1 > n2:

TEMA 3: ÒPTICA

Si θ1 augmenta

Figura 31.23 Tipler 5a ed.

TEMA 3: ÒPTICA

crθ

Figura 31.23 Tipler 5a ed.

ho fa fins  θcr

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la refracció:
Quan  n1 > n2:

Si θ1 augmenta

a partir del qual

REFLEXIÓ TOTAL



TEMA 3: ÒPTICA

Si θ1 < θcr

→ refracció

Si θ1 > θcr

→ reflexió TOTAL

1

2

n

n
sen cr =θ

Figura 31.23 Tipler 5a ed.

3.1 Índex de refracció. Lleis de reflexió i refracció

Lleis de la refracció:
Quan  n1 > n2:



3.2. Espills i lents

FINALITAT: 

donat un objecte   → imatge

TEMA 3: ÒPTICA

s, y s’, y’

Figura 32.29 Tipler 5a ed.

Objecte o imatge real: aquell 
per al qual els raigs de llum 
s’encreuen de forma real. El 
punt de tall es pot recollir en 
una pantalla.

3.2. Espills i lents

Objecte o imatge virtual: aquell per al qual els raigs de llum no 
s’encreuen de forma real, sinó que ho fan les seues 
prolongacions.

TEMA 3: ÒPTICA

Figura 32.30 Tipler 5a ed.



3.2. Espills i lents

La imatge virtual, com que no és real, no es pot recollir en una 
pantalla

TEMA 3: ÒPTICA

En alguns casos, l’ull els 
pot captar perquè recull 
aqueixos raigs que no 
es tallen i elabora una 
imatge en la retina, 
gràcies a la lent de l’ull 
(el cristal·lí).

3.2. Espills i lents

Sentit de la llum: raig incident d’esquerra a dreta

Eix òptic: línea horitzontal

Centre òptic del sistema (C):  raigs que hi passen no es 
desvien

Origen de posicions:

centre òptic C

TEMA 3: ÒPTICA

C eix òptic

ESPILLS: intersecció entre l’espill i l’eix òptic



3.2. Espills i lents

Sentit de la llum: raig incident d’esquerra a dreta

Eix òptic: línea horitzontal

Centre òptic del sistema (C):  raigs que passen per ell no es 
desvien

Origen de posicions:

centre òptic C

LENTS: intersecció entre la lent i l’eix òptic

TEMA 3: ÒPTICA

eix òptic

C

3.2. Espills i lents

Posicions i distàncies focals:

fletxa des de l’origen de posicions fins a l’objecte (s) o 
imatge (s’)

TEMA 3: ÒPTICA

s s’



3.2. Espills i lents

Posicions i distàncies focals:

fletxa des de l’origen de posicions fins a l’objecte (s) o 
imatge (s’)

Posició objecte: +  si real (esquerra de la lent)

– si virtual (dreta de la lent)

Posició imatge: +  si real (dreta de la lent)

– si virtual (esquerra de la lent)

TEMA 3: ÒPTICA

Objecte: +

Imatge: -

Objecte: -

Imatge: +

3.2. Espills i lents

Segments perpendiculars a l’eix:

positius: cap amunt

negatius: cap avall

TEMA 3: ÒPTICA

y

y’

NEG
POS



3.2. Espills i lents

Radi de curvatura:

positiu: si la lent presenta una superfície externa convexa

negatiu: si la lent presenta una superfície externa còncava

(NOTA: aquesta convenció és igual que la del Kane)

TEMA 3: ÒPTICA

Part
còncava

R negatiu

Part
convexa

R positiu

y                                                               

C

s                                     

3.2.1 Espills plans

Un espill pla és una superfície plana que reflecteix totalment 
la llum.

Obtenció de la imatge: 

Mètode gràfic:

Raig 1

TEMA 3: ÒPTICA

1



y                                                               

C

s                                     

3.2.1 Espills plans

Un espill pla és una superfície plana que reflecteix totalment 
la llum.

Obtenció de la imatge: 

Mètode gràfic:

Raig 1

Raig 2

TEMA 3: ÒPTICA

2

y                                                               y’

C

s                                      s’

3.2.1 Espills plans

Un espill pla és una superfície plana que reflecteix totalment 
la llum.

Obtenció de la imatge: 

Mètode gràfic:

Raig 1

Raig 2

TEMA 3: ÒPTICA

Punt de tall raigs/eix → imatge

o les seues prolongacions



3.2.2 Lents primes

Lent: 

material transparent d’índex n’

el medi exterior d’índex n

separats per dues superfícies

Exemple: una bossa d’aire dins de l’aigua podria ser una 
lent.

Lent esfèrica prima: 

dues superfícies esfèriques o una esfèrica i l’altra, plana

espessor d menuda en comparació amb els radis de 
curvatura de les superfícies

TEMA 3: ÒPTICA

d

n’ n

3.2.2 Lents primes

Tipus de lents: les lents 
s’anomenen segons el radi de 
curvatura de les superfícies. 
Per exemple:

(a) planocòncava
(b) planoconvexa
(c) bicòncava
(d) biconvexa

TEMA 3: ÒPTICA

Lent convergent:

És més grossa pel centre que per les vores

(per exemple, lents (b) i (d))

Representació: una fletxa vertical

http://educar.sc.usp.br/ciencias/fisica/fisicaespanhol/mf4espan.html



3.2.2 Lents primes

Focus imatge d’una lent convergent: 

Per l’esquerra raigs paral·lels a l’eix òptic →
→ per la dreta s’ajunten en el focus imatge

TEMA 3: ÒPTICA

F’

f ’

La posició del focus imatge: distància focal imatge (f ’)

3.2.2 Lents primes

Focus imatge d’una lent convergent: 

Per l’esquerra raigs paral·lels a l’eix òptic →
→ per la dreta s’ajunten en el focus imatge

La posició del focus imatge: distància focal imatge (f ’)

Lent convergent: f ‘ és positiva (imatge real, a la dreta de 
la lent)

TEMA 3: ÒPTICA

F’

f ’



3.2.2 Lents primes

Focus imatge d’una lent 
convergent: 

Raigs paral·lels a l’eix 
òptic → es tallen en el 
focus imatge

TEMA 3: ÒPTICA

f ‘

Figura 32.29 Tipler 5a ed.

Lent convergent: 

f ‘ és positiva

(imatge real, a la dreta de 
la lent)

3.2.2 Lents primes

Focus objecte d’una lent convergent:

Per l’esquerra raigs que passen pel focus objecte (F) →
→ per la dreta ixen paral·lels

TEMA 3: ÒPTICA

F

f 

Posició del focus objecte: distància focal objecte (f)



3.2.2 Lents primes

Focus objecte d’una lent convergent:

Per l’esquerra raigs que passen pel focus objecte (F) →
→ per la dreta ixen paral·lels

Posició del focus objecte: distància focal objecte (f)

Lent convergent: f és positiva (objecte real, esquerra 
de la lent)

A més a més: f = f ‘

TEMA 3: ÒPTICA

F

f 

3.2.2 Lents primes

Tipus de lents: les lents 
s’anomenen segons el radi de 
curvatura de les superfícies. 
Per exemple:

(a) planocòncava
(b) planoconvexa
(c) bicòncava
(d) biconvexa

TEMA 3: ÒPTICA

Lent divergent:

És més prima pel centre que per les vores

(per exemple, lents (a) i (c))

Representació: una fletxa vertical

http://educar.sc.usp.br/ciencias/fisica/fisicaespanhol/mf4espan.html



3.2.2 Lents primes

Focus imatge d’una lent divergent: 

Per l’esquerra raigs paral·lels a l’eix òptic →
→ per la dreta ixen divergents

→ les seues prolongacions s’ajunten en el focus imatge (F’)

TEMA 3: ÒPTICA

F’

f  ‘

La posició del focus imatge: distància focal imatge (f ’)

Lent divergent: f ‘ és negativa (imatge virtual, a 
l’esquerra de la lent)

3.2.2 Lents primes

Focus imatge d’una lent divergent: 

Raigs paral·lels a l’eix òptic → prolongació = focus imatge

Lent divergent:  f ‘ és negativa (imatge virtual, a l’esquerra 
de la lent)

TEMA 3: ÒPTICA

f ‘

Figura 32.30 Tipler 5a ed.



3.2.2 Lents primes

Focus objecte d’una lent divergent:

Per l’esquerra raigs que s’ajuntarien en el focus objecte (F) 
→ per la dreta ixen paral·lels

TEMA 3: ÒPTICA

F

f 

Posició del focus objecte: distància focal objecte (f)

Lent divergent: f és negativa (objecte virtual, dreta lent)

A més a més:    f = f ‘

3.2.2 Lents primes

Equació del constructor de lents:

Distància focal imatge d’una lent:
n’: índex de la lent

TEMA 3: ÒPTICA

R1

d

R2

n’

n

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

21

11'

'

1

RRn

nn

fn: índex del medi



3.2.2 Lents primes

Equació del constructor de lents:

Distància focal imatge d’una lent:
n’: índex de la lent

n: índex del medi

R1: radi de curvatura primera superfície

TEMA 3: ÒPTICA

R1

d

R2

n’

n

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

21

11'

'

1

RRn

nn

f

R positiu: si la superfície de la 
lent és convexa

R negatiu: si la superfície de la 
lent és còncava

3.2.2 Lents primes

Equació del constructor de lents:

Distància focal imatge d’una lent:
n’: índex de la lent

n: índex del medi

R1: radi de curvatura primera superfície

R2: radi de curvatura segona superfície

TEMA 3: ÒPTICA

R1

d

R2

n’

n

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

21

11'

'

1

RRn

nn

f

R positiu: si la superfície de la 
lent és convexa

R negatiu: si la superfície de la 
lent és còncava



En figura (n’ > n) 

> 0

→ f’ positiva

→ LENT 

CONVERGENT

3.2.2 Lents primes

Equació del constructor de lents:

Distància focal imatge d’una lent:
n’: índex de la lent

n: índex del medi

R1: radi de curvatura primera superfície

R2: radi de curvatura segona superfície

TEMA 3: ÒPTICA

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

21

11'

'

1

RRn

nn

f

21, RR
R1

d

R2

n’

n

R positiu: si la superfície de la 
lent és convexa

R negatiu: si la superfície de la 
lent és còncava

TEMA 3: ÒPTICA

3.2.2 Lents primes

Potència d’una lent:

Potència d’una lent (P): inversa de la distància focal 
imatge:

Si f ‘ en m → P en m-1, unitat denominada diòptria (D)

Signe: el mateix que f ‘

Potència: poder convergent o divergent d’una lent

'

1

f
P = ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
==

21

11'

'

1

RRn

nn

f
P



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

1) raig incident per l’esquerra paral·lel a l’eix òptic 

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)1

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

1) raig incident per l’esquerra paral·lel a l’eix òptic 

→ ix per la dreta passant pel focus imatge F’.

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)1

1’



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

2) raig incident per l’esquerra que passa pel centre òptic del 
sistema

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)
2

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

2) raig incident per l’esquerra que passa pel centre òptic del 
sistema

→ ix per la dreta sense desviar-se (més fàcil de traçar)

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)
2

2’



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)

2

2’

1

1’

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O’ O

(b)

2

2’

1

1’



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O’ O

(b)

2

2’

1

1’

IMATGE VIRTUAL,

DRETA i GRAN

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

3) raig incident per l’esquerra que passa pel focus objecte

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)

3



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

3) raig incident per l’esquerra que passa pel focus objecte

→ ix per la dreta paral·lel a l’eix òptic.

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)

3

3’

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O

(b)
1

1’

3

3’



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O’ O

(b)
1

1’

3

3’

3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O’ O

(b)
1

1’

3

3’

IMATGE VIRTUAL,

DRETA i GRAN



3.3 Formació d’imatges

(a) Mètode gràfic: traçat de 2 raigs

Imatge: entre punt-tall i eix

TEMA 3: ÒPTICA

F                      F’

O’ O

(b)
1

1’

3

3’
2

2’

3.3 Formació d’imatges

(b) Mètode analític: equacions

Posició de la imatge:

TEMA 3: ÒPTICA

ssf

1

'

1

'

1
+=

sfs

1

'

1

'

1
−=



3.3 Formació d’imatges

(b) Mètode analític: equacions

Posició de la imatge:

Grandària de la imatge: augment lineal de la imatge

TEMA 3: ÒPTICA

y
s

s
y

'
' −=

s

s'
−=β

yy β='

ssf

1

'

1

'

1
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sfs
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'
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'

1
−=



3.4 L’ull com a sistema òptic

Característiques de l’ull normal (emmetrop):

Còrnia: part protuberant de l’ull

TEMA 3: ÒPTICA Ull normal!

Fòvea: fenedura especialment sensible a la llum

Fóvea
Iris: part acolorida de l’ull

Pupil·la: obertura de l’iris

Músculs ciliars: controlen

la curvatura del cristal·lí

Retina: zona sensible a la llum

(detectors)

Nervi òptic: connecta les 

cèl·lules sensibles amb el cervell

3.4 L’ull com a sistema òptic

Característiques de l’ull normal (emmetrop):

TEMA 3: ÒPTICA

Diàmetre de l’ull 25    mm

Radi de curvatura de la còrnia: 7    mm

Diàmetre de la fòvea: 0.3 mm

Índex de refracció de la còrnia: 1.376

Índex de refracció del humor aquós: 1.336

Índex de refracció del cristal·lí (ext): 1.386

Índex de refracció del cristal·lí (nucli): 1.406

Índex de refracció del humor vitri: 1.337

25 mm
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Característiques de l’ull normal (emmetrop):

TEMA 3: ÒPTICA

Diàmetre de l’ull 25    mm

Radi de curvatura de la còrnia: 7    mm

Diàmetre de la fòvea: 0.3 mm

Índex de refracció de la còrnia: 1.376

Índex de refracció del humor aquós: 1.336

Índex de refracció del cristal·lí (ext): 1.386

Índex de refracció del cristal·lí (nucli): 1.406

Índex de refracció del humor vitri: 1.337

3.4 L’ull com a sistema òptic

Característiques de l’ull normal (emmetrop):

TEMA 3: ÒPTICA

Diàmetre de l’ull 25    mm

Radi de curvatura de la còrnia: 7    mm

Diàmetre de la fòvea: 0.3 mm

Índex de refracció de la còrnia: 1.376

Índex de refracció del humor aquós: 1.336

Índex de refracció del cristal·lí (ext): 1.386

Índex de refracció del cristal·lí (nucli): 1.406

Índex de refracció del humor vitri: 1.337
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3.4 L’ull com a sistema òptic

Característiques de l’ull normal (emmetrop):

TEMA 3: ÒPTICA

Diàmetre de l’ull 25    mm

Radi de curvatura de la còrnia: 7    mm

Diàmetre de la fòvea: 0.3 mm

Índex de refracció de la còrnia: 1.376

Índex de refracció de l’humor aquós: 1.336

Índex de refracció del cristal·lí (ext.): 1.386

Índex de refracció del cristal·lí (nucli): 1.406

Índice de refracción del humor vítreo: 1.337

3.4 L’ull com a sistema òptic

Característiques de l’ull normal (emmetrop):

TEMA 3: ÒPTICA

Diàmetre de l’ull 25    mm

Radi de curvatura de la còrnia: 7    mm

Diàmetre de la fòvea: 0.3 mm

Índex de refracció de la còrnia: 1.376

Índex de refracció de l’humor aquós: 1.336

Índex de refracció del cristal·lí (ext.): 1.386

Índex de refracció del cristal·lí (nucli): 1.406

Índex de refracció de l’humor vitri: 1.337



3.4 L’ull com a sistema òptic

Sistema òptic equivalent:

Elements refractors: còrnia i cristal·lí

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

3.4 L’ull com a sistema òptic

Sistema òptic equivalent:

Elements refractors: còrnia i cristal·lí

Sistema equivalent de l’ull: LENT CONVERGENT

TEMA 3: ÒPTICA

C
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retina
(pantalla)

2.5 cm



3.4 L’ull com a sistema òptic

Sistema òptic equivalent:

Elements refractors: còrnia i cristal·lí

Sistema equivalent de l’ull: LENT CONVERGENT

TEMA 3: ÒPTICA

F F’

f            f ’

C

0.7 cm

2.5 cm

retina
(pantalla)

O        

2.5 cm

3.4 L’ull com a sistema òptic

Sistema òptic equivalent:

Elements refractors: còrnia i cristal·lí

Sistema equivalent de l’ull: LENT CONVERGENT

Centre òptic del sistema:  centre de curvatura de la 
còrnia → el centre òptic no és l’origen de distàncies

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

retina
(pantalla)

C
O

2.5 cm

F F’

f            f ’



3.4 L’ull com a sistema òptic

Sistema òptic equivalent:

Elements refractors: còrnia i cristal·lí

Sistema equivalent de l’ull: LENT CONVERGENT

Distància focal

Distància focal imatge (variable):  22 mm < f ’ < 25 mm 

Distància focal objecte: f = 17.5 mm →

TEMA 3: ÒPTICA

F F’

f            f ’

C

0.7 cm

2.5 cm

retina
(pantalla)

C
O

2.5 cm

'ff ≠

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés de visió

La llum entra per còrnia i pupil·la (diàmetre variable)
procés d’adaptació

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm



3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés de visió

La llum entra per còrnia i pupil·la (diàmetre variable)
procés d’adaptació

El cristal·lí forma una imatge nítida a la retina (f ’ variable)
procés d’enfocament o d’acomodació

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés de visió

La llum entra per còrnia i pupil·la (diàmetre variable)
procés d’adaptació

El cristal·lí forma una imatge nítida a la retina (f ’ variable)
procés d’enfocament o d’acomodació

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

La imatge formada a la 
retina és recollida per 
les cèl·lules sensibles.

Envien un impuls
elèctric al cervell.



3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’adaptació

Procés pel qual la pupil·la es contrau o dilata per regular la 
quantitat de llum que entra a l’ull.

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’adaptació

Procés pel qual la pupil·la es contrau o dilata per regular la 
quantitat de llum que entra a l’ull.

La pupil·la és l’orifici central de l’iris i té capacitat per a 
canviar de diàmetre (d).

TEMA 3: ÒPTICA
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3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’adaptació

Procés pel qual la pupil·la es contrau o dilata per regular la 
quantitat de llum que entra a l’ull.

La pupil·la és l’orifici central de l’iris i té capacitat per a 
canviar de diàmetre (d).

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

Si hi ha molta llum: la 
pupil·la es tanca (d ≈ 2 mm)

Si hi ha poca llum: la 
pupil·la s’obri (d ≈ 8 mm)

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’adaptació

Procés pel qual la pupil·la es contrau o dilata per regular la 
quantitat de llum que entra a l’ull.

La pupil·la és l’orifici central de l’iris i té capacitat per a 
canviar de diàmetre (d).

TEMA 3: ÒPTICA

C

0.7 cm

2.5 cm

Si hi ha molta llum: la 
pupil·la es tanca (d ≈ 2 mm)

Si hi ha poca llum: la 
pupil·la s’obri (d ≈ 8 mm)

→ FELINS: pupil·la lenticular



TEMA 3: ÒPTICA

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’acomodació

Procés pel qual el cristal·lí canvia la seua curvatura per  
enfocar objectes a diferents distàncies.

TEMA 3: ÒPTICA



3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’acomodació

Procés pel qual el cristal·lí canvia la seua curvatura per  
enfocar objectes a diferents distàncies.

Cristal·lí
Lent biconvexa asimètrica (lent convergent)

TEMA 3: ÒPTICA

3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’acomodació

Procés pel qual el cristal·lí canvia la seua curvatura per  
enfocar objectes a diferents distàncies.

Cristal·lí
Lent biconvexa asimètrica (lent convergent)

Canvia la seua focal imatge canviant la curvatura (músculs 
ciliars)

Es poden enfocar objectes situats a diferents distàncies

Objectes propers: més esfèric

TEMA 3: ÒPTICA
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ciliars)

Es poden enfocar objectes situats a diferents distàncies

Objectes llunyans: menys esfèric

Punt remot o punt llunyà (PR): màxima distància que pot 
enfocar l’ull → en un adult sa en ∞
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3.4 L’ull com a sistema òptic

Procés d’acomodació

Procés pel qual el cristal·lí canvia la seua curvatura per  
enfocar objectes a diferents distàncies.

Cristal·lí
Lent biconvexa asimètrica (lent convergent)

Canvia la seua focal imatge canviant la curvatura (músculs 
ciliars)

Es poden enfocar objectes situats a diferents distàncies

Objectes llunyans: menys esfèric

Punt remot o punt llunyà (PR): màxima distància que pot 
enfocar l’ull → en un adult sa = ∞

Punt pròxim (PP): mínima distància que pot enfocar l’ull → en 
un adult sa = 25 cm

TEMA 3: ÒPTICA

3.4 L’ull com a sistema òptic

Agudesa visual

Capacitat de l’ull per a distingir 
dos objectes lluminosos llunyans.

TEMA 3: ÒPTICA

d

L

θmin



3.4 L’ull com a sistema òptic

Agudesa visual

Capacitat de l’ull per a distingir 
dos objectes lluminosos llunyans.

Mínima separació angular: 

θmin = 5×10-4 rad = 0.029º

TEMA 3: ÒPTICA

d

L

θmin

3.4 L’ull com a sistema òptic

Agudesa visual

Capacitat de l’ull per a distingir 
dos objectes lluminosos llunyans.

Mínima separació angular: 

θmin = 5×10-4 rad = 0.029º

Relació entre la distància entre els 
punts lluminosos (d) i la distància 
a l’observador (L)

TEMA 3: ÒPTICA

d

L

θmin

L

d
tg =minθ



3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes de la visió: defectes de convergència

Ull emmetrop:

Ull normal i sa

dPR = ∞; dPP = 25 cm  

TEMA 3: ÒPTICA ¡Ull normal!

3.4 L’ull com sistema òptic

Defectes de la visió: defectes de convergència

TEMA 3: ÒPTICA

Ull miop:
Ull massa llarg o 
convergent.

La imatge es forma 
davant  de la retina.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/Instrumentos/ollo/ollo.htm

PR i PP més propers 
a l’ull que en l’ull 
emmetrop.

Hi veuen 
malament de 

LLUNY.

Es corregeix amb 
lents divergents.



3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes de la visió: defectes de convergència

TEMA 3: ÒPTICA

Ull hipermetrop:
Ull massa curt o  
divergent.

La imatge es forma 
darrere de la retina.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/Instrumentos/ollo/ollo.htm

PR i PP més 
llunyans a l’ull que en 
l’ull emmetrop.

Hi veuen 
malament 
de PROP.

Es corregeix amb 
lents convergents.

3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes de la visió: defectes de convergència

TEMA 3: ÒPTICA

Ull astigmàtic: (ull no 
estigmàtic, és a dir, 
els raigs horitzontals i 
verticals no formen la 
imatge en el mateix 
punt.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/Instrumentos/ollo/ollo.htm

Conseqüència de una 
còrnia no perfectament 
esfèrica.

Es corregeix amb 
lents esfèriques. Lent cilíndrica

Hi veuen malament 
verticals o 

horitzontals.



3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes d’acomodació (presbícia)
Ull prèsbita:

Ha perdut part de la seua capacitat per a acomodar-se. 

El PP s’allunya.

TEMA 3: ÒPTICA

edat xiquet adult < 40 anys 40 anys 50 anys 60 anys

PP 10 cm 25 cm 33 cm 50 cm 100 cm

lent 
correctora

0 0 +1 D +2 D +3 D

Apareix amb l’edat
perquè el cristal·lí s’endureix i no es pot corbar 
suficientment per a enfocar objectes propers.

3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes de la visió cromàtica (visió dels colors)

Ull daltònic:

Cèl·lules sensibles al color: són cons retinal

3 tipus de cons: sensibles al blau, al verd i al roig 

TEMA 3: ÒPTICA

Daltonisme: ceguera al color
funcionament incorrecte d'algun 
tipus de con

protanòmals: veuen poc el roig

deuteranòmals: veuen poc el verd

Defecte d’origen genètic lligat al 
cromosoma X



3.4 L’ull com a sistema òptic

Defectes de la visió cromàtica (visió dels colors)

LÀMINES

http://www.tarso.com/Cromatica.html

http://www.kcl.ac.uk/teares/gktvc/vc/lt/colourblindness/pl
ate1.htm

TEMA 3: ÒPTICA



Mateix objecte més prop 
→ imatge més gran

TEMA 3: ÒPTICA

3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa

(microscopi simple)

Grandària aparent d’un 
objecte: grandària de la 
imatge formada en la retina.

Objecte llunyà
→ imatge menuda

Límit:  el punt pròxim

3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa (microscopi simple)

LÍMIT: Angle màxim sota el qual podem observar un objecte a 
ull nu:

TEMA 3: ÒPTICA

PPd

y
tg ≅≅ 00 θθ



ÚS CORRECTE:

apegar la lupa a l’ull

TEMA 3: ÒPTICA

ajustar objecte en focus objecte de la lent

3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa (microscopi simple)

Lupa: lent convergent

3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa (microscopi simple)

Lupa: lent convergent

ÚS CORRECTE:

apegar la lupa a l’ull

ajustar objecte en focus objecte de la lent

imatge (virtual, gran i dreta) es forma en l’infinit

TEMA 3: ÒPTICA



3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa (microscopi simple)

AMB LUPA

Angle θ: mateix per a l’objecte i la imatge

TEMA 3: ÒPTICA

f

y
tg ≅≅θθ

'f

y
=

3.6 Òptica instrumental

(a) La lupa (microscopi simple)

θ0 angle subtendit sense lupa        θ angle subtendit amb lupa

TEMA 3: ÒPTICA

Augment:
s

s'
−=β

s’ = -∞

'/

'/'

f

d

dy

fy PP

PP

==
0θ
θ

=M

amb lupasense lupa

yy β=' yMy ='



3.6 Òptica instrumental

(b) El microscopi compost

Format per dues lents convergents (almenys)

permet observar objectes molt menuts a distàncies molt curtes

OCULAR: 

lent més propera a l’ull

TEMA 3: ÒPTICA

OBJECTIU:

lent més propera a l’objecte

LONGITUD DEL TUB:

distància entre focus imatge

(≈ 16 a 20 cm)

3.6 Òptica instrumental

(b) El microscopi compost: funcionament

Per a l’objectiu:

Objecte prop del focus objecte de l’objectiu: 

TEMA 3: ÒPTICA

s’1 s2

s1

ofs ≈1

Imatge real (gran i invertida), prop del focus objecte de 
l’ocular: 

Lfs o +≈1'



3.6 Òptica instrumental

(b) El microscopi compost: funcionament

Per a l’objectiu:

Objecte prop del focus objecte de l’objectiu : 

Imatge real (gran i invertida), prop del focus objecte de 
l’ocular: 

Augment lineal:

TEMA 3: ÒPTICA

s’1 s2

s1

Lfs o +≈1'

oo

o
obj f

L

f

Lf

s

s

y

y
−≅

+
−=−==

'''

1

1β

ofs ≈1

3.6 Òptica instrumental

(b) El microscopi compost: funcionament

Per a l’ocular:

Imatge de l’objectiu = objecte de l’ocular

TEMA 3: ÒPTICA

s’1 s2

s1

efs ≈2

Prop focus objecte de l’ocular: Imatge final y’’ virtual (gran, 
dreta respecte de y’, invertida respecte de y, quasi en - ∞)

Augment angular LUPA:

''
''

e

PP
ocul f

d
y
y

M ==

Augment total: 

'' e

PP

o
oculobj f

d

f

L
MM −== β



3.6 Òptica instrumental

c) Obertura numèrica

Qualitat d’un objectiu: capacitat per a “capturar” llum

(lluminositat de la imatge)

Si medi amb alt índex de refracció: concentra els raigs

TEMA 3: ÒPTICA

3.6 Òptica instrumental

c) Obertura numèrica

Obertura numèrica:

TEMA 3: ÒPTICA

θsin⋅= nA

n: índex del medi entre 
l’objecte i l’objectiu

θ: és el semiangle del 
con format per raigs 
marginals

→ diàmetre de la lent

→ distància a l’objectiu

θ

θ

Valors típics: 0.07 < A < 1.4

objectius eixuts
objectius d’immersió



Cubetes semicirculars

OBJECTIU: observar la reflexió, la 
refracció i la reflexió total en la 
superfície que separa aire i aigua

TEMA 3: ÒPTICA TUTORIA 2

Material: 

Cubeta semicircular

Cercle graduat sobre suport plàstic (transparència)

Aigua amb partícules en suspensió (per poder veure el 
feix de llum del làser)

Punter làser

Paper absorbent (per a arreplegar caigudes accidentals 
d’aigua)

Cubetes semicirculars

MESURES: 

Se situa el punter làser en direcció
radial per a diferents angles 
d’incidència: θ1 = 10º, 20º... 90º).

TEMA 3: ÒPTICA TUTORIA 2

R       N
A

θ1
A’

N’

R’

S’anoten l’angle d’incidència (θ1) i l’angle corresponent al raig 
desviat (θ2), observant que: 

Per a angles d’incidència menuts (<50º) el raig es refracta 
(raigs blaus A i A’)

Per a un cert angle, el raig ix arran: l’angle de incidència és 
l’angle crític  (raigs roigs R i R’).

Per a angles d’incidència grans (>50º) el raig es reflecteix 
(raigs grocs N, N’)



Cubetes semicirculars

CÀLCULS: 

Feu el càlcul teòric dels angles

Empleneu una taula amb els valors 
mesurats i calculats

TEMA 3: ÒPTICA TUTORIA 2

Per als raigs refractats, utilitzeu la llei de Snell:

Per als raigs reflectits, la llei de la reflexió:

Compareu l’angle crític mesurat amb el valor teòric:

2211 sinsin θθ nn =

reflinc θθ =

1

2arcsin
n
n

critic =θ

R       N
A

θ1
A’

N’

R’

Lents convergents/divergents

OBJECTIU: 

Distingir mitjançant el tacte lents 
convergents i divergents

Mesurar la distància focal d’una lent 
convergent amb un regle

TEMA 3: ÒPTICA TUTORIA 2

Per a distingir lents convergents de divergents: 

Les lents de vidre immerses en aire són convergents quan 
són més grosses pel centre que per la vora. Al contrari, les 
lents divergents són més grosses per la vora que pel centre.

Mitjançant el tacte, classifiqueu les lents disponibles. 



Lents convergents/divergents

Per a determinar la distància focal de 
una lent convergent, cal: 

Situar-se davall d’algun punt de llum 
(tubs).

TEMA 3: ÒPTICA TUTORIA 2

Subjectar la lent amb la mà en posició
horitzontal.

Moure-la fins que es forme sobre la taula 
una imatge nítida del tubs de llum.

La distància lent-imatge f’ és la distancia 
focal imatge de la lent (posició en la qual 
es forma una imatge clara d’un objecte 
situat en l’infinit).

f ’

lent

imatge

tubs lluminosos

direcció

moviment


	T3_CLASSE13
	T3_CLASSE14
	T3_CLASSE15
	T3_CLASSE16
	T3_CLASSE17
	T3_CLASSE18
	T3_CLASSE18bis_TUT2

