
Sessió 1. La lupa I. Mètode subjectiu.

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és la comprensió dels fonaments de la lupa. Per a açò es
fa el mesurament de l’augment visual, del camp visual i de la profunditat d’enfocament
mitjançant un mètode de mesurament directe i subjectiu.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Lupa de focal f ′L = 75 mm i diàmetre φL = 21 mm.
3. Lupa de focal f ′L = 50 mm i diàmetre φL = 21 mm.
4. Escala objecte de 50 mm (Cuadres de 2 × 4 mm) en un marc de 60 × 50 mm.
5. Diafragma iris.
6. Un portaobjectes.
7. Tres bases relliscants.
8. Regle mil·limetrat.

3 Desenvolupament de la pràctica

En fer la pràctica s’ha de procurar que el sistema òptic estiga perfectament alineat per
a reduir les aberracions. Per tant, tots els elements s’han de col·locar centrats a l’altura
de la font d’il·luminació. Tots els experiments d’aquesta pràctica es fan per a dues lupes
diferents. En primer lloc es farà tota la pràctica amb la lupa de focal f ′

L = 75 mm.
A continuació es torna a fer tota la pràctica, però amb la lupa de focal f ′

L = 50 mm.
Tots els mesuraments que s’obtinguen han d’anotar-se en la llibreta de laboratori en

taules similars a les que es proposen en aquest guió. També han de calcular-se els valors
teòrics i comparar-los amb els experimentals.

3.1 Teoria bàsica

Es defineix l’augment visual d’una lupa, Γ, com el quocient entre la grandària angular
aparent, ω′, de la imatge proporcionada a l’ull per la lupa, i la grandària angular, ωA,
que tindria l’objecte si estiguera situat a 250 mm de l’observador, vegeu fig. 2.
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Figura 1: (a) Escala objecte; (b) escala muntada en el seu suport.

Es pot demostrar que

Γ =
tanω′

tanωA
=

250f ′L
f ′2L + zOz′A

, (1)

on f ′L és la focal de la lupa, z′A la distància des del focus imatge de la lupa fins a l’ull de
l’observador. A més, zO és la distància des del focus objecte de la lupa fins a l’objecte.
Per a aplicar correctament aquesta fórmula, totes les distàncies han d’expressar-se en
mm. En el cas zO = 0 s’obté l’anomenat augment normal o comercial,

ΓN =
250

f ′L
. (2)

Un segon paràmetre de gran importància per a caracteritzar un instrument òptic és
el camp visual, que es defineix com la porció del pla objecte que és visible a través de
l’instrument. Per al cas concret de la lupa, el diàmetre del camp visual d’il·luminació
mitjana val

2ρm =

(
f ′L +

zOz
′
A

f ′L

)
φL

f ′L + z′A
, (3)

on φ és el diàmetre de la lupa.
Per últim, la profunditat d’enfocament de la lupa es pot calcular mitjançant l’expres-

sió següent

∆e = f ′2L

(
1

r + z′A
− 1

p+ z′A

)
, (4)
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Figura 2: Principi del funcionament de la lupa. (a) Observació d’un objecte situat en el
punt pròxim de l’observador. (b) Observació a través de la lupa.

on r i p són, respectivament, les distàncies des de l’ull fins als seus punts remot, OR, i
pròxim, OP (vegeu fig. 2). Quan l’ull es posa en el pla focal imatge de la lupa, z′A = 0,
la Eq. (4) es redueix a

∆e = f ′2L

(
1

r
− 1

p

)
= f ′2LAm, (5)

on Am és l’amplitud d’acomodació de l’observador.

3.2 Mesurament de la profunditat d’enfocament

Con s’indica en l’eq. (4), la profunditat d’enfocament de la lupa depèn tant de les ca-
racteŕıstiques de l’observador i de la focal de la mateixa lupa, com de la posició relativa
entre tots dos.

El mesurament de ∆e es fa per a dues posicions de l’ull: (a) amb l’ull apegat a la
lupa; i (b) amb l’ull en z′A = 0 (vegeu fig. 3).

Per a demostrar la importància de les caracteŕıstiques de cada observador, els estudi-
ants que patisquen una ametropia esfèrica (miopia o hipermetropia) han de fer aquesta
experiència amb l’ull sense compensar (és a dir, sense les ulleres).

Per a fer el mesurament es comença per situar l’objecte davant de la lupa, aproxima-
dament a una distància de 100 mm. A continuació es desplaça l’objecte lentament cap a
la lupa fins a arribar a la primera posició en què s’observe ńıtidament la imatge. Llavors
es mesura amb el regle la distància, aR, des de la lupa a l’objecte, i s’anota la dada en
la taula corresponent. A partir d’aquesta posició, es continua desplaçant l’objecte cap a
la lupa, fins a arribar a l’última posició en què s’observe ńıtidament la imatge, i s’anota
també en aquest cas la distància, aP , des de la lupa fins a l’objecte. Fixeu-vos que tant
aP com aR tenen valors negatius. La diferència, ∆e = aP − aR, entre els dos valors
anotats proporciona la profunditat d’enfocament.
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Figura 3: Mesurament de la profunditat d’enfocament en el cas en què l’ull està situat
en el focus imatge de la lupa (z′A = 0). La funció del diafragma en aquest experiment és,
exclusivament, assegurar que l’ull se situa en la posició correcta. Per tant, el diafragma
ha d’estar totalment obert en aquest cas.

Cada observador ha de fer quatre mesuraments per a cada lupa (en el segon mesu-
rament i també en el quart, es desplaça l’objecte en sentit contrari). Aquestes dades
s’anotaran en la llibreta de laboratori en una taula similar a la taula 1. A partir dels
quatre valors de ∆e es calcula la mitjana ∆e.

Taula 1: Dades experimentals per al mesurament de la profunditat d’enfocament.
Ull pegat a la lupa

aR (mm) aP (mm) ∆e = aP − aR (mm) Mitjana: ∆e(mm)

Ull en F ′
L(z′A = 0)

aR (mm) aP (mm) ∆e = aP − aR (mm) Mitjana: ∆e (mm)

Les dades obtingudes per al cas z′A = 0 proporcionen directament l’amplitud d’aco-
modació de l’observador. Per a calcular l’amplitud d’acomodació s’ha d’utilitzar l’eq. (5).
Aquesta dada també s’haurà de calcular i anotar en la llibreta.

3.3 Mesurament del camp visual pel mètode subjectiu

El mètode subjectiu permet mesurar el camp visual de la lupa mitjançant una observació
directa. Per a les dues lupes es farà el mesurament amb l’objecte situat en zO = 0.

Per a començar amb la primera configuració, posem, tal com es mostra en la fig. 4,
la lupa de focal f ′L = 75 mm en el banc d’òptica i, amb l’ajuda del regle, l’objecte en
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zO = 0. A continuació, l’observador situa l’ull a 250 mm de la lupa. La imatge que
s’observa en fer aquest experiment és similar a la mostrada en la fig. 5.

Figura 4: Mesurament del camp visual i de l’augment visual pel mètode subjectiu. El
diafragma ha d’estar tancat. Fixeu-vos que un diafragma molt tancat constitueix el que
s’anomena estenop. A causa de l’efecte estenopeic, aquest mesurament es fa amb l’ull
sense compensar (sense les ulleres)

Figura 5: El camp visual en aquest exemple és 2ρm = 7 mm

Per al mesurament del camp visual només cal avaluar la porció d’objecte que s’observa
a través de la lupa. En l’exemple de la fig. 5 el diàmetre del camp visual és igual a
2ρm = 7 mm. Aquestes dades s’anotaran en la llibreta de laboratori en una taula similar
a la taula 2.

Fixeu-vos que mesurar tres vegades el camp visual no és mirar tres vegades a través
de l’estenop. El que s’ha de fer és ajustar tres vegades el sistema (tornar a centrar
els elements i situar-los a la distància adequada) i després de cada ajust fer un nou
mesurament.
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Taula 2: Mesurament del camp visual pel mètode directe.
Camp visual: 2ρm (mm) Mitjana: 2ρm (mm) Valor teòric (mm)

Lupa

3.4 Mesurament de l’augment visual pel mètode subjectiu

Seguidament, sobre la muntura de la lupa es recolza una rèplica de l’objecte consistent
en el regle mil·limetrat (vegeu fig. 6). Amb aquesta configuració és possible comparar
simultàniament la grandària angular de l’objecte quan, estant situat a 250 mm, és vist
directament, amb la grandària angular de la imatge proporcionada per la lupa. Atès que
per definició aquestes grandàries angulars tenen el seu origen en el centre de la pupil·la
d’entrada de l’ull, és necessari que aquest mesurament es faça amb el diafragma iris el
més tancat possible. En aquestes condicions el quocient entre les dues grandàries ens
proporciona directament el valor de l’augment visual. La imatge que s’observa en fer
aquest experiment és similar a la mostrada en la fig. 6.

En aquesta figura veiem, per exemple, que quan observem a través de la lupa un
objecte de grandària yL = 3 mm, es veu igual de gros que un objecte de grandària ydir =
10 mm observat directament. En aquest cas haurem obtingut un valor de l’augment
visual Γ = 10/3.0 = 3.3. Fixeu-vos que aquestes dades corresponen a un exemple i
poden no ser semblants a les dades que obtingueu experimentalment.

Figura 6: En aquest exemple la imatge proporcionada per la lupa és 3.3 vegades major
que el regle. Per tant, l’augment visual és Γ = 3.3.

Totes aquestes dades s’anotaran en la llibreta de laboratori en una taula similar a la
taula 3.
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Taula 3: Mesurament de l’augment visual pel mètode directe.
yL(mm) ydir(mm) Augment: Γ Mitjana: Γ Emṕıric: φL/2ρm Valor teòric

2
3
4
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Sessió 2. La lupa II. Mètode objectiu

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és la comprensió dels fonaments de la lupa. Per a açò
es fa el mesurament de l’augment visual i del camp visual mitjançant un mètode de
mesurament indirecte i objectiu.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Font d’il·luminació de llum blanca.
3. Lupa de focal f ′L = 100 mm i diàmetre φL = 46 mm.
4. Lupa de focal f ′L = 75 mm i diàmetre φL = 21 mm.
5. Ull artificial format per una lent de focal f ′A = 50 mm i diàmetre φA = 10 mm i

per una pantalla retina amb escala de 30 mm.
6. Escala objecte de 50 mm (Quadres de 2 × 4 mm) en un marc de 60 × 50 mm.
7. Dos suports portaobjectes.
8. Diafragma iris.
9. Cinc bases relliscants.

10. Regle mil·limetrat.

3 Desenvolupament de la pràctica

En fer la pràctica s’ha de procurar que el sistema òptic estiga perfectament alineat per a
reduir les aberracions. Tots els experiments d’aquesta pràctica es faran per a dues lupes
diferents. En primer lloc es farà tota la pràctica amb la lupa de focal f ′

L = 100 mm.
A continuació es torna a fer tota la pràctica, però amb la lupa de focal f ′

L = 75 mm.
Tots els mesuraments que s’obtinguen han d’anotar-se en la llibreta de laboratori en

taules similars a les que es proposen en aquest guió. També han de calcular-se els valors
teòrics i comparar-los amb els experimentals.
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Figura 1: (a) Escala objecte i (b) Pantalla retina.

3.1 Teoria bàsica

Es defineix l’augment visual d’una lupa, Γ, com el quocient entre la grandària angular
aparent, ω′, de la imatge proporcionada per la lupa, i la grandària angular, ωA, que
tindria l’objecte si estiguera situat a 250 mm de l’observador. Es pot demostrar que

Γ =
tanω′

tanωA
=

250f ′L
f ′2L + zOz′A

. (1)

En l’eq.(1) zO representa la distància des del focus objecte de la lupa fins a l’objecte.
En el cas zO = 0

ΓN =
250

f ′L
. (2)

Un segon paràmetre de gran importància a l’hora de caracteritzar un instrument
òptic és el denominat camp visual, que es defineix com la porció del pla objecte que és
visible a través de l’instrument. Per al cas concret de la lupa, el diàmetre del camp visual
d’il·luminació mitjana val

2ρm =

(
f ′L +

zOz
′
A

f ′L

)
φL

f ′L + z′A
. (3)

3.2 Mesurament del camp visual pel mètode indirecte

Igual que en la sessió anterior, tots els mesuraments s’han de fer, per a cada lupa, amb
l’objecte situat al pla zO = 0.

Per a implementar el mètode objectiu és necessari l’ús d’un ull artificial que arreplegue
la imatge proporcionada per la lupa. Aquest ull és composat per una lent convergent de
focal f ′A = 50 mm, degudament diafragmada, que substitueix l’acoblament còrnia-
cristal·ĺı, i una pantalla mil·limetrada que actua com a retina arreplegant la imatge final.
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La raó que la lent-ull estiga diafragmada és la d’intentar simular una situació real en la
qual el diàmetre de la pupil·la de l’observador és sensiblement menor que el de la lupa.

Per a procedir al mesurament del camp visual (i després de l’augment visual) es
prepara el dispositiu experimental de la fig. 2, on la distància s = f ′ + z′A, que separa
la lupa de l’ull artificial pot ser seleccionada arbitràriament. No obstant això, amb
la finalitat de treballar en bones condicions de camp visual es proposa s = 100 mm.
Lògicament, la pantalla retina ha d’estar situada de manera que la imatge de l’objecte
estiga enfocada ńıtidament.

Figura 2: Dispositiu utilizat per al mesurament del camp visual i de la grandària angular
ω′ de la imatge proporcionada per la lupa.

Figura 3: Per a mesurar el camp visual cal oblidar-se del regle de la pantalla retina, i
fixar-se només en la imatge de l’escala objecte. En aquest exemple el diàmetre del camp
visual és igual a 2ρm = 39 mm. A la dreta es mostra una imatge augmentada d’una
zona de la pantalla retina.

Per a fer el mesurament del camp visual, només cal avaluar la porció d’objecte que
apareix en la imatge retiniana obtinguda amb el dispositiu experimental de la fig. 2. La
imatge que s’observa sobre la pantalla retina en fer aquesta experiència és similar a la
que es mostra en la fig. 3. Els valors del camp visual s’han d’anotar en la llibreta de
laboratori en una taula similar a la taula 1.
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Fixeu-vos que mesurar tres vegades el camp visual no és mirar tres vegades a la
pantalla. El que s’ha de fer és ajustar tres vegades el sistema (tornar a centrar els elements
i situar-los a la distància adequada) i després de cada ajust fer un nou mesurament.

Taula 1: Mesurament del camp visual pel mètode indirecte.
Camp visual: 2ρm (mm) Mitjana: 2ρm (mm) Valor teòric (mm)

Lupa

3.3 Mesurament de l’augment visual pel mètode indirecte

Per a mesurar l’augment visual cal tenir en compte que la grandària angular de la imatge
s’obté calculant el quocient entre la grandària de la imatge retiniana, y′r, i la grandària del
ull, a′r. El mateix dispositiu de l’apartat anterior ens permet mesurar aquests paràmetres.

El valor de la distància a′r es mesura amb el regle mil·limetrat. Per a mesurar la
grandària de la imatge retiniana y′r cal definir quin és l’objecte per al nostre experiment.
Per a fer-ho, comencem per seleccionar com a objecte una fracció de l’escala objecte.
Per exemple, es pot seleccionar una fracció de grandària y = 20 mm. Seguidament,
s’ha de mesurar, amb l’escala de la pantalla, la grandària, y′r, de la imatge retiniana de
l’objecte seleccionat. Finalment, la grandària angular de la imatge, ω′, s’obté mesurant
a′r i aplicant la relació tanω′ = y′r/a

′
r.

Figura 4: En aquest exemple un objecte de grandària y = 20 mm proporciona una imatge
retiniana de grandària y′r = 10 mm. A la dreta es mostra una imatge augmentada d’una
zona de la pantalla retina.

A continuació es disposen els elements en la manera que es mostra en la fig. 5. Aix́ı
es pot mesurar la grandària y′A de la imatge retiniana obtinguda en visió directa, cor-
responent a la mateixa fracció d’objecte seleccionada anteriorment. En fer l’experiment
s’observarà una imatge similar a la que es mostra en la fig. 6. No obstant això, com
aquesta imatge retiniana és molt petita, pot ser que no siga fàcil distingir els números i
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les divisions de l’objecte. En aquest cas es recomana mesurar la grandària de la imatge
retiniana del marc de l’escala objecte (que mesura 65 mm) i aplicar una regla de tres.

Per a avaluar ωA cal mesurar la distància a′A i aplicar la relació tanωA = y′A/a
′
A.

Totes aquestes dades s’han d’anotar en la llibreta de laboratori en una taula similar
a la taula 1.

Figura 5: Dispositiu utilitzat per al mesurament de la grandària angular, ωA, de l’objecte.

Figura 6: En quest exemple un objecte de grandària y = 20 mm proporciona una imatge
retiniana de grandària y′A = 5 mm.
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Taula 2: Dades experimentals per al mesurament de l’augment visual.
Totes les distàncies s’expressen en mm

y y′r a′r tanω′ tanω
′

y′A a′A tanωA tanωA Γ ΓTeor

15
20
25
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Sessió 3. El microscopi I

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és la comprensió dels fonaments del microscopi. Per a
això es fa el mesurament de magnituds caracteŕıstiques, com ara l’augment lateral de
l’objectiu, el camp visual o la profunditat d’enfocament.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Font d’il·luminació de llum blanca.
3. Objectiu de focal f ′ob = 50 mm i diàmetre φob = 8 mm.
4. Ocular simple de focal f ′oc = 50 mm i diàmetre φoc = 21 mm (aquesta lent s’utilitza

com a lent d’ull per a construir l’ocular doble).
5. Lent de camp de focal f ′F = 100 mm i diàmetre φF = 46 mm.
6. Escala objecte de 15× 30 mm (Quadres de 0.5× 1.0 mm).
7. Escala reticle de 20 mm (Divisions de 0.2 mm).
8. Pantalla difusora amb escala de 30 mm (Divisions de 1.0 mm).
9. Fotografia d’un cultiu bacterià

10. Dos suports per a objectes.
11. Diafragma iris.
12. Sis bases relliscants.
13. Regle mil·limetrat.
14. Full de paper vegetal.

3 Desenvolupament de la pràctica

En fer la pràctica s’ha de procurar que el sistema òptic estiga centrat per a reduir les
aberracions. Per a fer-ho, tots els elements s’han de col·locar centrats a l’altura de la font
d’il·luminació. D’altra banda, les experiències proposades en les quals l’ull de l’observador
s’ha de situar sobre la pupil·la d’eixida del microscopi, han sigut dissenyades considerant
que l’ull és emmetrop. Per això, es recomana que els estudiants que patisquen una

1



Figura 1: (a) Escala objecte; (b) escala reticle impresa en suport transparent; (c) pantalla
difusora mil·limetrada; (d) fotografia d’un cultiu bacterià.

ametropia facen tota la pràctica amb l’ull degudament compensat (és a dir, amb les
ulleres).

En aquesta pràctica s’implementarà un microscopi amb els següents elements: objec-
tiu de focal f ′ob = 50 mm i diàmetre φob = 8 mm; ocular de focal f ′oc = 50 mm i diàmetre
φoc = 21 mm. Aquests elements se situen separats un interval òptic t = 160 mm.

Tots els mesuraments que s’obtinguen han d’anotar-se en la llibreta de laboratori
en taules similars a les proposades en aquest guió. També han de calcular-se els valors
teòrics i comparar-los amb els experimentals.

3.1 Teoria bàsica

El microscopi és un instrument òptic subjectiu que proporciona imatges molt augmenta-
des després d’un procés en doble etapa. La primera etapa la fa l’objectiu, que proporciona
una imatge intermèdia, real i invertida, sobre el pla focal objecte de l’ocular, amb un
augment lateral

βob = − t

f ′ob
. (1)

Aquesta imatge intermèdia actua com l’objecte per a l’ocular, que en la seua forma més
simple està constitüıt per una lupa. L’ocular augmenta la grandària de la imatge en un
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factor

Γoc =
250

f ′oc
. (2)

L’augment visual del microscopi és el resultat del producte entre els dos termes,

Γmic = βob × Γob = − 250 t

f ′ob f
′
oc

, (3)

El valor negatiu de l’augment visual indica que la imatge final està invertida.
A la distància que va des de l’ocular fins a la pupil·la d’eixida la denominem emergència

pupil·lar. El seu valor teòric es calcula mitjançant l’equació següent:

a′p = f ′oc +
f ′2oc

f ′ob + t
. (4)

El diàmetre de la pupil·la d’eixida val

φPS =
a′p
e
φob . (5)

3.2 Mesurament de la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida

És important determinar amb precisió la posició de la pupil·la d’eixida, ja que la pupil·la
de l’ull de l’observador ha de situar-se sobre aquesta per a poder fer una observació de
màxima qualitat.

Figura 2: Per a construir el microscopi se situen l’objectiu i l’ocular perfectament alineats
sobre el banc d’òptica.

Per a començar, es disposen en el banc d’òptica, tal com es mostra en la fig. 2,
l’objectiu i l’ocular separats una distància e = f ′

ob + t + f ′
oc. Per a determinar la

posició i la grandària de la pupil·la d’eixida, cal obtenir la imatge, a través de l’ocular,
de la muntura de l’objectiu. Per a fer-ho, tal com es mostra en la fig. 3, primerament
s’il·lumina l’objectiu amb la llum difosa per un full de paper vegetal situat just davant
d’aquest. És necessari que el feix de llum estiga prou expandit per a il·luminar tota la
muntura de l’objectiu. A continuació, es desplaça la pantalla, situada darrere de l’ocular,
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fins que aparega enfocada ńıtidament sobre aquesta la imatge de la muntura de l’objectiu.
Com que el diàmetre d’aquesta imatge és menor que el de l’ocular, es pot concloure que
aquesta imatge constitueix la pupil·la d’eixida del microscopi i, per tant, que l’objectiu
és el diafragma d’obertura.

Figura 3: Dispositiu experimental per al mesurament de la posició i la grandària de la
pupil·la d’eixida.

Taula 1: Dades experimentals per al mesurament de la pupil·la d’eixida.
a′p(mm) a′p(mm) a′p(mm) Teòr. φPS(mm) φPS(mm) φPS(mm) Teòr.

El diàmetre de la pupil·la d’eixida, φPS s’ha de mesurar amb l’escala mil·limetrada
de la pantalla. L’emergència pupil·lar, a′p, es mesura amb el regle mil·limetrat. Com en
tot procediment experimental, cal fer almenys tres mesuraments que s’apuntaran en el
quadern de pràctiques en una taula similar a la taula 1.

3.3 Mesurament de l’augment lateral de l’objectiu

Per a mesurar l’augment lateral de l’objectiu, es procedeix de la manera següent.
En primer lloc, es col·loca l’objecte davant de l’objectiu (aproximadament a una

distància 2f ′ob) ben centrat sobre l’eix òptic del microscopi. L’ull de l’observador se situa
en la pupil·la d’eixida, tal com es mostra en la fig. 4. Seguidament es desplaça l’objecte
lentament cap a l’objectiu, fins a la primera posició en què l’observador veu ńıtidament
l’objecte.

A continuació, es col·loca el reticle davant de l’ocular, a una distància de 60 mm.
Llavors, desplacem el reticle lentament cap a l’ocular fins que es veja ńıtid tant l’objecte
com el reticle (vegeu fig. 5).

Comparant ambdues escales es pot determinar directament el valor de l’augment
lateral de l’objectiu. Els mesuraments s’anoten en el quadern de laboratori en una taula
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Figura 4: Dispositiu per al mesurament de l’augment lateral de l’objectiu. Aquesta con-
figuració també permet mesurar les dimensions del camp visual. L’última base relliscant
té per funció indicar la posició de la pupil·la d’eixida.

similar a la taula 2. Com es mostra en la taula, mesurarem la grandària de la imatge
intermèdia per a tres amplàries diferents d’objecte.

Per a comprovar la bondat de les mesures, és convenient comparar el valor mitjà dels
tres mesuraments amb el valor predit per la teoria.

Figura 5: (a) Imatge tal com és vista per l’observador quan tant l’objecte com el reticle
estan situats correctament; (b) vista augmentada d’una zona de la imatge. En aquest
exemple la imatge intermèdia és tres vegades major que l’escala del reticle. Per tant,
l’augment lateral de l’objectiu és βob = −3.0. Noteu que la imatge intermèdia està
invertida.

3.4 Mesurament del camp visual

Un paràmetre de gran importància a l’hora de caracteritzar el rendiment d’un instrument
òptic és el camp visual, que es defineix com la porció del pla objecte que és visible a través
de l’instrument. Per al cas del microscopi, el diàmetre del camp visual d’il·luminació
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Taula 2: Dades experimentals per al mesurament de l’augment lateral de l’objectiu.
y (mm) y′ (mm) βob = y′/y Mitjana: βob βob Teòr.

1.0
2.0
3.0

mitjana val

2ρm =
250

|Γmic|
φoc
a′p
, (6)

on

a′p = f ′oc +
f ′2oc

f ′ob + t
. (7)

Sense variar la configuració de la secció anterior es pot mesurar el diàmetre del camp
visual. Per a fer-ho, cal determinar quina és la porció d’objecte que és visible a través del
microscopi (en l’exemple de la fig. 5 el camp d’il·luminació abasta 11 quadres de 0.5 mm
d’amplària. Per tant, 2ρm = 5.5 mm). El valor del camp l’anotem en la taula 3.

Taula 3: Mesurament del camp visual.
Ocular simple

2ρm(mm) Mitjana: 2ρm(mm) 2ρm Teòr.

3.5 Mesurament d’objectes

Una vegada establit el valor de l’augment lateral de l’objectiu, l’escala del reticle queda
calibrada. Ara es pot procedir al mesurament d’objectes, com per exemple la grandària
d’un bacteri en la fotografia del cultiu bacterià. Per a fer-ho, cal mesurar amb l’escala del
reticle la grandària de la imatge intermèdia, y′. La grandària del bacteri val y = y′/|βob|.
Com en tots els casos anteriors, aquest mesurament ha de fer-se tres vegades per cada
estudiant, el qual ha d’apuntar els resultats en la llibreta de laboratori en una taula
similar a la taula 4

Taula 4: Dades experimentals per al mesurament d’un objecte.
y′ (mm) y′ (mm) y = y′/|βob| (mm)

Amb el propòsit de demostrar la importància de situar la pupil·la de l’ull sobre la
pupil·la d’eixida del microscopi, es fa la següent experiència. En primer lloc, retirem

6



el reticle i situem l’ull, centrat en l’eix òptic, uns cent́ımetres darrere de la pupil·la
d’eixida. En aquestes condicions comprovem que el camp visual és molt redüıt. Si
a continuació acostem l’ull lentament cap a l’ocular, comprovem que el camp visual
augmenta progressivament fins a aconseguir un valor màxim. Açò succeeix quan l’ull
està justament sobre la pupil·la d’eixida. Si la pràctica està sent feta per dos estudiants,
el segon pot comprovar que sobre la còrnia del primer es forma una imatge ńıtida de la
muntura de l’objectiu. Si continuem acostant l’ull cap a l’ocular, al camp visual torna a
reduir-se.

3.6 Mesurament de la profunditat d’enfocament

Des del punt de vista teòric la profunditat d’enfocament d’un microscopi, expressada en
metres, val

∆e =

(
0.25

Γmic

)2

Am. (8)

Per a la configuració amb la qual estem treballant, i suposant un valor per a l’am-
plitud d’acomodació, Am = 10D (usual per a una persona de 20 anys), la profunditat
d’enfocament és de l’ordre de ∆e = 2 mm. Açò implica que, contràriament al que suc-
ceeix amb la lupa, petits desplaçaments de l’objecte provoquen un gran desenfocament
en la imatge final.

Taula 5: Dades experimentals per al mesurament de la profunditat d’enfocament.
aR (mm) aP (mm) ∆e = aP − aR (mm) Mitjana: ∆e (mm) ∆e Teòr. (mm)

Per a constatar aquest fet, es col·loca l’objecte davant de l’objectiu (aproximadament
a una distància 2f ′ob). A continuació es desplaça lentament l’objecte cap a l’objectiu fins
a arribar a la primera posició en què la imatge s’observa ńıtidament, i s’anota llavors la
distància, aR, de l’objectiu a l’objecte. A partir d’aquesta posició, es continua desplaçant
l’objecte cap al microscopi, fins a arribar a l’última posició en què s’observa ńıtidament la
imatge, i s’anota també en aquest cas la distància, aP , de l’objectiu a l’objecte. Recordeu
que tant aR com aP tenen valor negatiu. La diferència, ∆e = aP − aR, entre els dos
valors anotats proporciona la profunditat d’enfocament.

Cada observador ha de fer quatre mesuraments (en el segon i en el quart es desplaça
l’objecte en sentit contrari). Aquestes dades s’anoten en la llibreta de laboratori en un
quadre similar a la taula 5.

3.7 Diafragma d’obertura i de camp

Per a comprovar les diferències entre el diafragma d’obertura i el de camp, es fa el
següent experiment. Primer se substitueix el reticle per un diafragma iris (que en aquest
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cas actua com a diafragma de camp) i s’observa que obrir i tancar el diafragma produeix
una variació gradual del camp visual, sense que es modifique la lluminositat de la imatge.
A continuació es desplaça el diafragma iris fins que estiga al costat de l’objectiu (en aquest
cas actua com a diafragma d’obertura) i es comprova que en obrir i tancar el diafragma
es produeix una variació de la lluminositat de la imatge sense que varie apreciablement
el camp visual.

3.8 Ocular doble

Amb la finalitat d’augmentar el camp visual del microscopi i minimitzar la influència del
vinyetatge, els oculars solen incloure una segona lent, denominada lent de camp. La lent
de camp se situa en el pla focal objecte de l’ocular. Exactament en el mateix lloc on
abans hi havia el reticle o el diafragma de camp. Ara l’ocular és compost per dues lents;
la lent de camp (LF ) i la lent d’ull (LE). En inserir la lent de camp, no es modifica ni
l’augment visual ni la grandària de la pupil·la d’eixida, ni la posició de l’objecte. Per
contra, śı que es produeix una disminució de l’emergència pupil·lar, que ara val

a′′p = a′p −
f ′2E
f ′F

. (9)

on

a′p = f ′E +
f ′2E

f ′ob + t
. (10)

Consegüentment, es produeix un increment del valor del diàmetre del camp visual d’il·luminació
mitjana, que ara val

2ρm =
250

|Γmic|
φE
a′′p

. (11)

Per a comprovar experimentalment com augmenta el camp visual en utilitzar un
ocular doble, a continuació es retira el diafragma iris i es col·loca sobre el pla focal
objecte de l’ocular una lent de camp de focal f ′F = 100 mm (vegeu fig.6). Seguidament, i
utilitzant la pantalla retina, heu de mesurar la posició i grandària de la pupil·la d’eixida.

Taula 6: Mesurament de la pupil·la d’eixida amd ocular doble.
a′′p(mm) a′′p(mm) a′′p(mm) Teòr. φPS(mm) φPS(mm) φPS(mm) Teòr.

Una vegada preparat el sistema, l’observador col·loca l’ull en la pupil·la d’eixida, que
ara es troba més prop de l’ocular. En mesurar ara el camp visual s’ha de comprovar
que el camp és molt major que l’obtingut amb l’ocular simple. Naturalment, també en
aquest cas s’ha d’anotar el valor del camp en la taula 7 i comparar el valor mitjà dels
mesuraments del camp amb el valor predit per la teoria.
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Figura 6: Per a implementar un microscopi amb ocular doble, s’ha de situar la lent de
camp en el pla de la imatge intermèdia. El nostre ocular doble és constitüıt, doncs, per
una lent de camp de focal f ′F = 100 mm i una lent d’ull de focal f ′E = 50 mm.

Taula 7: Mesurament del camp visual.
Ocular doble

2ρm(mm) Mitjana: 2ρm(mm) 2ρm (mm) Teòr.
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Sesió 4. El microscopi II

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és avançar en la comprensió dels fonaments del microscopi.
Per a açò, es fa el mesurament de l’augment visual mitjançant un mètode indirecte.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Font d’il·luminació de llum blanca.
3. Objectiu de focal f ′ob = 50 mm i diàmetre φob = 8 mm.
4. Ocular simple de focal f ′oc = 50 mm i diàmetre φoc = 21 mm (aquesta mateixa

lent s’utilitza com a lent d’ull per a construir l’ocular doble).
5. Lent de camp de focal f ′F = 100 mm i diàmetre φF = 46 mm.
6. Ull artificial format per una lent de focal f ′A = 100 mm i diàmetre φA = 21 mm i

per una pantalla retina amb escala de 30 mm.
7. Escala objecte de 15 × 30 mm (Quadres de 0.5 × 1.0 mm).
8. Dos suports portaobjectes.
9. Set bases relliscants.

10. Regle mil·limetrat.

Figura 1: (a) Escala objecte; (b) pantalla retina.
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3 Desenvolupament de la pràctica

En fer la pràctica s’ha de procurar que el sistema òptica estiga perfectament alineat per
a reduir les aberracions. Tots els elements s’han de col·locar centrats a l’altura de la font
d’il·luminació.

En aquesta pràctica s’implementarà un microscopi amb els elements següents: objec-
tiu de focal f ′ob = 50 mm i diàmetre φob = 8 mm; ocular de focal f ′oc = 50 mm i diàmetre
φoc = 21 mm. Aquests elements se situaran separats un interval òptic t = 160 mm.

Tots els mesuraments que s’obtinguen han d’anotar-se en la llibreta de laboratori en
taules similars a les que es proposen en aquest guió. També han de calcular-se els valors
teòrics i comparar-los amb els experimentals.

3.1 Mesurament de l’augment visual amb ocular simple

L’augment visual del microscopi es calcula com el producte entre l’augment lateral de
l’objectiu i l’augment visual de l’ocular,

Γmic = βob × Γoc = − 250 t

f ′ob f
′
oc

. (1)

El valor negatiu de l’augment visual indica que la imatge final està invertida.
El procediment experimental per al mesurament de l’augment visual del microscopi

comença col·locant en el banc d’òptica, tal com es mostra en la fig. 2, els elements del
microscopi seguint el procediment que s’explica en la pràctica anterior. Encara que en
aquesta pràctica s’utilitza un mètode de mesura objectiu, és molt important en aquesta
fase assegurar-nos que el microscopi està correctament muntat i que un observador veu
enfocada la imatge ńıtidament.

A continuació, és necessari fer ús d’un ull artificial compost per una lent de focal f ′A =
100 mm, que fa les funcions de l’acoblament còrnia-cristal·ĺı, i una pantalla mil·limetrada,
que fa de retina. Tal com es mostra en la fig. 3, aquest ull artificial se situa en el
dispositiu de manera que la lent estiga centrada sobre la pupil·la de sortida del microscopi.
Seguidament, amb l’ajuda del regle, se situa la “retina” en el pla focal imatge de la lent.
Si la pràctica s’ha fet correctament, sobre la retina apareixerà ńıtidament enfocada la
imatge de l’objecte. Si no és aix́ı, s’ha de corregir lleugerament la posició de l’objecte.

Noteu que, com es mostra en la fig. 4, en la pantalla només es forma la imatge
d’una part de l’objecte. Per a la determinació de l’augment visual del microscopi, és
necessari llavors seleccionar una fracció de l’escala objecte. Una bona elecció és prendre
com l’objecte una fracció d’amplària y = 1.5 mm (tres quadres). Amb ajuda de l’escala
impresa en la pantalla retina, es mesura llavors la grandària, y′r de la imatge retiniana.
Aquesta dada permet calcular el valor de la grandària angular d’imatge. Aix́ı,

tanw′ =
y′r
f ′A
, (2)
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Figura 2: Per a construir el microscopi se situen l’objectiu i l’ocular perfectament alineats
sobre el banc d’òptica. El valor de a′p és l’obtingut en la pràctica anterior.

Figura 3: Dispositiu per al mesurament de la grandària angular de la imatge amb ocular
simple.

A continuació ja es pot procedir al càlcul de l’augment normal del microscopi, que
igual que en el cas de la lupa, es defineix com a

Γ =
tanw′

tanwA
, (3)

on wA és la grandària angular de l’objecte, sempre que estiga situat a 250 mm de l’ull
de l’observador, és a dir

tanwA =
y

250
. (4)

Per a fer una presentació ordenada dels resultats d’aquest apartat es recomana apun-
tar els resultats en la llibreta de laboratori en una taula similar a la taula 1. També
s’anotarà en la llibreta de laboratori el camp visual obtingut amb aquesta configuració.

3.2 Mesurament de l’augment visual amb ocular doble

Per a configurar l’ocular doble cal afegir la lent de camp sobre el pla focal objecte de
l’ocular simple, tal com es mostra en la fig. 5. Fixeu-vos que ara l’ocular és compost
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Figura 4: Exemple d’imatge registrada en la pantalla retina. En aquest exemple, un
objecte d’amplària y = 1.5 mm (tres quadres) proporciona una imatge retiniana de
grandària y′r = 10 mm. A la dreta es mostra una imatge augmentada d’una zona de la
pantalla retina.

Taula 1: Mesurament de l’augment visual amb ocular simple.
y (mm) tanwA = y/250 y′r (mm) tanw′ = y′r/f

′
A Γmic Γmic Γmic (Teór.)

1.0
1.5
2.0

per dues lents: la lent de camp (que permet augmentar el camp visual) i la lent d’ull
(darrere de la qual se situa l’ull de l’observador). També és interessant destacar que ara
la pupil·la de sortida s’ha desplaçat cap a l’ocular, per la qual cosa caldrà desplaçar tot
l’ull artificial.

Amb aquesta configuració es farà novament la mesura de l’augment visual. Es reco-
mana apuntar els resultats en la llibreta de laboratori en una taula similar a la taula 2.
Finalment es compararan els resultats obtinguts amb l’ocular doble amb els obtinguts
amb l’ocular simple.

Taula 2: Mesurament de l’augment visual amb ocular doble.
y (mm) tanwA = y/250 y′r (mm) tanw′ = y′r/f

′
A Γmic Γmic Γmic (Teór.)

1.0
1.5
2.0

3.3 Una altra configuració

Finalment es demana tornar a mesurar l’augment visual del microscopi, però per al cas:
objectiu de focal f ′ob = 50 mm i diàmetre φob = 8 mm; ocular de focal f ′oc = 50 mm
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Figura 5: Dispositiu per al mesurament de la grandària angular de la imatge amb ocular
doble.

i diàmetre φoc = 21 mm. Aquests elements se situaran separats un interval òptic t =
200 mm.
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Sessió 5. El microscopi III

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és l’estudi d’altres geometries del microscopi. En aquesta
ocasió s’utilitzarà un objectiu comercial i un ocular comercial. A més, s’incorpora el
concepte de lent de tub.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Font d’il·luminació de llum blanca.
3. Objectiu comercial de focal f ′ob = 45 mm i diàmetre φob = 9 mm.
4. Ocular doble de Ramsden de focal f ′oc = 23 mm, diàmetre φoc = 17 mm i distància

focal frontal SF = −14 mm.
5. Lent de tub de distància focal f ′TL = 200 mm i diàmetre φTL = 21 mm.
6. Ull artificial format per una lent de distància focal f ′A = 100 mm i diàmetre φA =

21 mm i per una pantalla retina amb escala de 30 mm.
7. Escala objecte de 15× 30 mm (quadres de 0.5× 1.0 mm).
8. Fotografia d’un cultiu bacterià.
9. Dos suports per a objectes.

10. Diafragma iris.
11. Set bases relliscants.
12. Regle mil·limetrat.
13. Full de paper vegetal.

3 Teoria bàsica

Per a reduir l’impacte de les aberracions, i dotar-los d’una versatilitat més gran, molts
microscopis moderns es fabriquen seguint una estructura una mica diferent de l’estudiada
fins al moment. Espećıficament, els microscopis incorporen un nou element, anomenat
lent de tub, que s’insereix entre l’objectiu i l’ocular. En aquest cas, les equacions que
determinen el diàmetre de la pupil·la d’eixida, l’augment lateral de l’objectiu i l’augment
visual del microscopi pateixen lleugeres modificacions. Espećıficament,
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Figura 1: (a) Objecte imprés en paper vegetal; (b) escala reticle impresa en suport
transparent; (c) pantalla difusora mil·limetrada; (d) fotografia d’un cultiu bacterià.

φPS =
f ′oc
f ′TL

φob . (1)

βob = −f
′
TL

f ′ob
, (2)

i

Γmic = −f
′
TL

f ′ob

250

f ′oc
. (3)

4 Desenvolupament de la pràctica

Un ocular doble és format per una lent d’ull (LE), que se situa més a prop de l’ull, i una
lent de camp (LF ). Fixeu-vos que en les pràctiques Microscopi I i Microscopi II, hem
estudiat el model més bàsic d’ocular doble, en el qual la imatge intermèdia es forma sobre
la lent de camp. Però aquest disseny bàsic té el defecte que no és possible la inserció
d’un reticle. Per això, els oculars comercials adopten un disseny una mica diferent en el
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Figura 2: (a) Objectiu comercial; (b) ocular de Ramsden comercial.

qual la imatge intermèdia se situa a prop, però per davant, de la lent de camp (vegeu
fig. 2). Aquest tipus d’ocular s’anomena Ocular de Ramsden i és el que utilitzarem en
aquesta pràctica.

En la realització de la pràctica s’ha de procurar que el sistema òptic estiga alineat
per a reduir l’impacte de les aberracions. Per a això tots els elements s’han de col·locar
centrats a l’altura de la font d’il·luminació.

Tots els mesuraments que s’obtinguen han d’anotar-se en la llibreta de laboratori en
taules similars a les que es proposen en aquest guió. També han de calcular-se els valors
teòrics i comparar-los amb els experimentals.

4.1 Determinació de posició i grandària de la pupil·la d’eixida

És molt important determinar la posició de la pupil·la d’eixida, ja que la pupil·la de l’ull
de l’observador ha de situar-se sobre aquesta per a poder fer una observació amb camp
visual màxim i sense vinyetatge. La distància que va des de l’ocular fins a la pupil·la
d’eixida es denomina emergència pupil·lar, a′p.

Per a determinar la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida cal obtenir la imatge,
a través de la lent de tub i de l’ocular, del diafragma d’obertura de l’objectiu. Per a
això, tal com es mostra en la fig. 3, s’il·lumina l’objectiu amb la llum difosa per un full
de paper vegetal situat just davant d’aquest. És necessari que el feix de llum estiga prou
expandit per a il·luminar tota la muntura de l’objectiu. A continuació, es desplaça la
pantalla, situada darrere de l’ocular, fins que aparega enfocada ńıtidament sobre aquesta
la imatge de la muntura de l’objectiu. Com el diàmetre d’aquesta imatge resulta ser
menor que el de l’ocular, es pot concloure que aquesta imatge constitueix la pupil·la
d’eixida del microscopi.

El diàmetre de la pupil·la d’eixida, φPS s’ha de mesurar amb l’escala mil·limetrada
de la pantalla, mentre que el valor de l’emergència pupil·lar, a′p es mesura amb el regle
mil·limetrat. Com en tot procediment experimental, cal fer almenys tres mesuraments
que s’anotaran en el quadern de pràctiques en una taula similar a la taula 1. Com que
no coneixem la posició del focus imatge de l’ocular de Ramsden, no podem determinar el
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Figura 3: Dispositiu per al mesurament de la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida.

valor teòric de l’emergència pupil·lar. Per a assegurar la validesa estad́ıstica del procés
de tres mesuraments, en cadascun ha d’ajustar-se de nou la posició de la pantalla.

Taula 1: Dades experimentals per al mesurament de la pupil·la d’eixida.
a′p(mm) Mitjana : a′p(mm) φPS(mm) Mitjana: φPS(mm) φPS (Teòr.)

4.2 Mesurament de l’augment lateral de l’objectiu

Figura 4: Dispositiu pel mesurament de l’augment lateral de l’objectiu. Aquesta confi-
guració també permet mesurar les dimensions del camp visual.

Per a mesurar l’augment lateral de l’objectiu, es procedeix de la manera següent. En
primer lloc, se situa l’objecte davant de l’objectiu (aproximadament a una distància 2f ′ob)
centrat sobre l’eix òptic del microscopi, i l’ull de l’observador en la pupil·la d’eixida, tal
com es mostra en la fig. 4. Seguidament es desplaça l’objecte lentament cap a l’objectiu,
fins a la primera posició en què l’observador veja ńıtidament l’objecte. A continuació
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situem el reticle davant de l’ocular a una distància de 70 mm. Mirem a través de l’ocular
i desplacem el lentament reticle fins que ens veja ńıtidament tant l’objecte com el reticle.

Comparant totes dues escales es pot determinar directament el valor de l’augment
lateral de l’objectiu. Els mesuraments s’anoten en el quadern de laboratori en una taula
similar a la taula 2. Per a comprovar la bondat dels mesuraments, cal comparar el valor
mitjà dels tres mesuraments fetes amb el valor predit per la teoria.

Taula 2: Dades experimentals per al mesurament de l’augmente lateral de l’objectiu.
y (mm) y′ (mm) βob = y′/y βob βob (Teòr.)

1.0
2.0
3.0

4.3 Mesurament del camp visual

Un paràmetre de gran importància a l’hora de caracteritzar el rendiment d’un instrument
òptic és el denominat camp visual, que es defineix com la porció del pla objecte que és
visible a través de l’instrument. Per al cas del microscopi el diàmetre del camp visual
d’il·luminació mitjana val

2ρm =
250

|Γ|
φoc
a′p

. (4)

Sense variar la configuració de la secció anterior, es pot mesurar el diàmetre del camp
visual. Per a això cal avaluar la porció d’objecte que és visible a través del microscopi.
El valor del camp l’anotem en la taula 3.

Taula 3: Mesurament del camp visual.
2ρm (mm) 2ρm (mm) 2ρm (mm) (Teòr.)

4.4 Mesurament d’objectes

Una vegada establit el valor de l’augment lateral de l’objectiu, l’escala del reticle queda
calibrada. Ara es pot procedir al mesurament d’objectes, com per exemple la grandària
d’un bacteri en la fotografia del cultiu bacterià. Per a aixo cal mesurar amb l’escala del
reticle la grandària de la imatge intermèdia, y′. La grandària de l’objecte val y = y′/|βob|.
Com en tots els casos anteriors, aquest mesurament ha de fer-se tres vegades per cada
estudiant, que ha d’apuntar els resultats en el quadern de laboratori en una taula similar
a la taula 4
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Taula 4: Dades experimentals per al mesurament d’un objecte.
y′ (mm) Mitjana: y′ (mm) y = y′/|βob| (mm)

4.5 Mesurament de l’augment visual

Per a configurar el dispositiu de mesurament, cal afegir un ull artificial, tal com es mostra
en la fig. 5. Amb aquesta configuració es farà el mesurament de l’augment visual, per a
això es recomana apuntar els resultats en la llibreta de laboratori en una taula similar a
la taula 5.

Figura 5: Dispositiu per al mesurament de la grandària angular de la imatge amb ocular
doble.

Taula 5: Mesurament de l’augment visual.
(mm) tanwA = y/250 y′r (mm) tanw′ = y′r/f

′
A Γ Γ Γ (Teòr.)

y = 1.0
y = 1.5
y = 2.0
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Sesió 6. El telescopi

Laboratori d’Instruments Òptics

1 de febrer de 2021

1 Objectiu de la pràctica

L’objectiu d’aquesta pràctica és el coneixement i maneig dels diferents tipus de sistemes
telescòpics. Per a això, es construeixen diversos telescopis i s’avalua, en cada cas, el
camp angular. També es comprova la utilitat d’afegir a la ullera certs elements com
un reticle o sistema inversor.

2 Material necessari

1. Banc d’òptica de 100 cm.
2. Font d’il·luminació de llum blanca.
3. Objectiu de focal f ′ob = 400 mm i diàmetre φob = 10 mm.
4. Ocular simple de focal f ′oc = 50 mm i diàmetre φoc = 21 mm.
5. Ocular doble comercial de focal f ′oc = 23 mm, diàmetre de la lent d’ull φE =

17 mm i distància focal frontal SF = −14 mm.
6. Lent inversora de focal f ′I = 50 mm i diàmetre φI = 10 mm.
7. Ocular divergent de focal f ′oc = −50 mm i diàmetre φoc = 6 mm.
8. Objecte llunyà proporcionat per una lent col·limadora de focal f ′col = 75 mm i

una escala objecte amb quadres de 0.5 × 1.0 mm.
9. Pantalla difusora mil·limetrada.

10. Reticle angular.
11. Fotografia d’una escena nocturna.
12. Un suport per a objectes.
13. Diafragma iris.
14. Sis bases relliscants.
15. Regle mil·limetrat.
16. Full de paper vegetal.
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Figura 1: (a) Objecte difusor; (b) reticle angular; (c) pantalla difusora mil·limetrada;
(d) fotografia d’una escena nocturna.

3 Teoria bàsica

3.1 El telescopi de Kepler

El telescopi astronòmic (o telescopi de Kepler) és un instrument òptic subjectiu per a
l’observació d’objectes llunyans. El telescopi de Kepler és constitüıt per un objectiu
i un ocular, tots dos convergents, acoblats de manera afocal: el pla focal imatge de
l’objectiu coincideix amb el pla focal objecte de l’ocular (fig. 2).

L’augment visual del telescopi de Kepler, ΓK , es defineix com el quocient entre la
grandària angular aparent, w′, de la imatge proporcionada pel telescopi, i la grandària
angular, w, de l’objecte llunyà. Es pot demostrar que

ΓK =
tan w′

tan w
= −f

′
ob

f ′oc
, (1)

on el signe negatiu indica que la imatge final està invertida.
Com en els altres instruments òptics subjectius, en el telescopi de Kepler és im-

portant conéixer la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida. La seua importància
radica en el fet que l’ull de l’observador ha de situar-se sobre la pupil·la d’eixida per
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Figura 2: Esquema d’un telescopi astronòmic.

a aprofitar al màxim el camp visual capturat pel telescopi. A més, la grandària de
la pupil·la d’eixida determina la lluminositat del telescopi. En el cas del telescopi de
Kepler, la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida es poden calcular mitjançant les
fórmules següents,

a′p = − e

ΓK
, (2)

on e = f ′ob + f ′oc, i

φPS = −φob
ΓK

. (3)

Un paràmetre d’importància a l’hora de caracteritzar el rendiment d’un instru-
ment òptic subjectiu i, per tant, del telescopi de Kepler, és el camp visual. Atès
que els telescopis treballen amb objecte situat en l’infinit, el camp visual és angular.
Espećıficament, es pot demostrar que el camp angular d’il·luminació mitjana val

tan 2wm = − 1

ΓK

φoc
a′p

=
φoc
e

. (4)

Com en el cas del microscopi, el telescopi de Kepler també admet l’ús d’oculars
dobles. Un ocular doble és format per una lent d’ull (LE), que se situa més a prop
de l’ull, i una lent de camp (LF ). Fixeu-vos que en les pràctiques Microscopi I i
Microscopi II, hem estudiat el model més bàsic d’ocular doble, en el qual la imatge
intermèdia es forma sobre la lent de camp. Però aquest disseny bàsic té el defecte
que no és possible la inserció d’un reticle. Per això, els oculars comercials adopten
un disseny una mica diferent en el qual la imatge intermèdia se situa a prop, però
per davant, de la lent de camp (vegeu fig. 3). Aquest tipus d’ocular es denomina
Ocular de Ramsden.

En qualsevol cas, la principal caracteŕıstica dels oculars dobles és que produeixen
una disminució de l’emergència pupil·lar, la qual cosa provoca un augment de el camp
visual. El nou valor de el camp visual és

tan 2wm = − 1

ΓK

φE
a′′p

, (5)
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Figura 3: Esquema d’un telescopi astronòmic amb ocular doble.

on a′′p és el nou valor de l’emergència pupil·lar.

3.2 El telescopi terrestre

L’inconvenient més gran del telescopi de Kepler radica en el fet que la imatge final
està invertida. Aquest fet, que és poc rellevant en l’observació astronòmica, inhabilita
al telescopi astronòmic per a l’observació d’objectes terrestres. Una solució a aquest
problema és afegir al telescopi una lent inversora, tal com succeeix en el telescopi
terrestre, l’esquema del qual es mostra en la fig. 4.

Figura 4: Esquema d’un telescopi terrestre.

Per al telescopi terrestre el valor dels diferents paràmetres és:

ΓT =
tan w′

tan w
=
f ′ob
f ′oc

, (6)

φPS =
φob
ΓT

, (7)

a′′′p = a′′p +
f ′2E
f ′I

, (8)

i

tan 2wm =
1

ΓT

φE
a′′′p

. (9)

4



3.3 El telescopi de Galileu

Aquest telescopi, que és el de disseny més antic, presenta una solució diferent al pro-
blema de proporcionar una imatge dreta. La solució consisteix, com es mostra en la
fig. 5, a acoblar un objectiu convergent i un ocular divergent per a formar un sistema
afocal.

Figura 5: Esquema d’un telescopi de Galileu.

Per al telescopi de Galileu el valor dels diferents paràmetres és:

ΓG =
tan w′

tan w
= −f

′
ob

f ′oc
, (10)

φPS =
φob
ΓG

, (11)

a′p = − e

ΓG
. (12)

Fixeu-vos que ara l’emergència pupil·lar és negativa. Això implica que la pupil·la
d’eixida és virtual i, per tant, no és accessible a l’ull de l’observador. En aquest cas,
l’ull s’ha de situar tan a prop com siga possible de la pupil·la d’eixida. Això fa que, de
facto, aquesta pupil·la passa actuar com a llucana d’eixida. Tenint en compte això, el
camp d’il·luminació mitjana val

tan 2wm =
φob
e ΓG

. (13)

4 Desenvolupament de la pràctica

En fer la pràctica s’ha d’anar amb compte que el sistema òptic estiga ben alineat per
a reduir l’impacte de les aberracions. Per a això, tots els elements s’han de col·locar
centrats a l’altura de la font d’il·luminació. A més, les experiències proposades en
les quals l’ull de l’observador se situa sobre la pupil·la d’eixida del telescopi han sigut
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dissenyades considerant que aquest ull és emmetrop. Per això, els estudiants que patis-
quen una ametropia han de fer aquestes experiències amb l’ull degudament compensat
(és a dir, amb les ulleres).

4.1 El telescopi de Kepler

4.1.1 Determinació de la posició i la grandària de pupil·la d’eixida

Per a començar, es disposen sobre el banc d’òptica, com es mostra en la fig. 6, l’objectiu
de distància focal f ′ob = 400mm i l’ocular de focal f ′oc = 50mm (i diàmetre φoc =
21mm) per a construir un telescopi de Kepler.

Figura 6: Procediment pel mesurament de la posició i la grandària de la pupil·la
d’eixida.

Per a determinar la posició i la grandària de la pupil·la d’eixida cal obtenir la imat-
ge de l’objectiu a través de l’ocular. Per això, s’il·lumina l’objectiu amb la llum difosa
per un full de paper vegetal situat just davant d’aquest. És necessari que el feix de llum
estiga prou expandit per a il·luminar tota la muntura de l’objectiu. A continuació, es
desplaça la pantalla, situada darrere de l’ocular, fins que aparega enfocada ńıtidament
sobre aquesta la imatge de la muntura de l’objectiu. El diàmetre de la pupil·la d’ei-
xida, φPS , s’ha de mesurar amb l’escala mil·limetrada de la pantalla, mentre que el
valor de l’emergència pupil·lar, a′p, es mesura amb el regle. Els valors que s’obtinguen
experimentalment s’han d’apuntar en la taula, i comparar el seu valor mitjà amb els
valors predits per la teoria.

Taula 1: Dades experimentals per al mesurament de la pupil·la d’eixida.
a′p(mm) a′p(mm) a′p (Teór.) φPS(mm) φPS(mm) φPS (Teór.)
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4.1.2 Mesurament de la grandària angular d’un objecte llunyà

El telescopi astronòmic s’utilitza per a l’observació d’objectes molt llunyans. Dona-
des les dimensions del laboratori, no és possible fer de manera directa aquest tipus
d’observacions. Per a poder fer la pràctica generarem per mitjans òptics un objecte
llunyà. Per a això s’utilitza un dispositiu col·limador en el qual un objecte test se
situa sobre el focus objecte d’una lent col·limadora de focal f ′col = 75mm. Aquest
sistema col·limador se situa a prop davant del telescopi, tal com es mostra en la fig. 7.
Si en mirar a través del telescopi no veiem el test ńıtidament, haurem de desplaçar
lleugerament l’ocular fins a obtenir una imatge enfocada. Amb aquesta configuració
hem aconseguit que el telescopi estiga enfocant a un objecte quadriculat molt llunyà.
El primer que hem de fer és comprovar si la imatge està dreta o invertida.

Figura 7: Esquema del dispositiu experimental per a la implementació d’un telescopi
de Kepler.

Aquest objecte llunyà és caracteritzat per la seua grandària angular. En concret,
la grandària angular de cada quadre de l’objecte (l’amplària espacial del qual és de
0.5 mm), es pot calcular com a tan wo = 0.5/f ′col = 0, 0067; és a dir wo = 0.38 ◦.

Per a comprovar experimentalment aquesta dada, a continuació col·locarem el re-
ticle angular, degudament centrat en el seu suport, en el pla focal objecte de l’ocular.
Per a això, amb ajuda del regle es comprova que la distància des del reticle fins a
l’ocular és igual a f ′oc. Amb l’ull situat en la pupil·la d’eixida, es comprova si la imatge
del reticle és ńıtida. En cas de no ser-ho (cosa que pot ser deguda a una miopia mal
compensada), s’acostarà lentament el reticle cap a l’ocular fins a aconseguir la pri-
mera posició en què la imatge siga ńıtida. Amb aquesta configuració podem mesurar
la grandària angular d’un quadre del test, i anotar-lo en la llibreta de laboratori. A
continuació, s’ha de comprovar si aquest valor és el predit per la teoria.

Seguidament, substitüım l’objecte per la fotografia nocturna. Una vegada preparat
el sistema es pot observar que la imatge de la lluna apareix superposada amb la del
reticle. Com el reticle està calibrat en unitats angulars, podrem mesurar la grandària
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angular de la lluna. Aquesta grandària angular es mesurarà tres vegades i anotarem
en resultat en el quadern de laboratori.

Taula 2: Mesurament de la grandària angular d’un objecte llunyà, i del camp visual.
ωo(

◦) ωo(
◦) ωo Teor. Lluna: ω( ◦) ω( ◦) 2ωm( ◦) 2ωm( ◦) 2ωm Teor.

4.1.3 Camp visual

A continuació, retirem el reticle, col·loquem l’escala quadriculada, i tornem a observar
la imatge proporcionada pel telescopi de Kepler, comprovant que el camp visual és
circular. Per a calcular el camp angular, 2wm, n’hi ha prou de comptar el nombre N
de quadres visibles al llarg del diàmetre horitzontal (vegeu fig. 8). El camp angular
d’il·luminació es calcula com a 2wm = N × wo.

El valor que s’obtinga experimentalment, s’ha de comparar amb el predit per la
teoria i, posteriorment, amb el que s’obtinga amb la resta dels telescopis d’aquesta
pràctica. D’altra banda, es comprova si la imatge final observada està dreta o invertida,
i si aquest fet concorda amb el predit per la teoria.

Figura 8: Esquema per a l’avaluació del camp visual. La imatge que es mostra a l’es-
querra és un exemple del fet que no necessàriament coincideix amb la mesura obtinguda
en el laboratori. En aquest exemple, N = 3.0 i, per tant, 2wm = 3 × 0.38 ◦ = 1.14 ◦.

4.2 El telescopi de Kepler amb ocular de Ransden

En aquest cas, s’utilitza un ocular doble de Ramsden a una distància f ′ob − SF de
l’objectiu (vegeu fig. 9).

Amb aquesta configuració s’ha de comprovar la posició i la grandària de la pupil·la
d’eixida i el camp visual. També s’ha de comprovar si la imatge observada està dreta
o invertida.
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Figura 9: Esquema del telescopi de Kepler amb ocular doble de Ramsden.

4.3 El telescopi terrestre amb ocular de Ramsden

Per a obtenir una image dreta és necessari inserir un sistema inversor d’augment unitat.
Des d’un punt de pràctic, cal situar una lent inversora de focal f ′I = 50 mm i diàmetre
φI = 10 mm a una distància f ′ob + 2f ′I de l’objectiu, tal com es mostra en la fig. 10.
Seguidament se situa l’ocular de Ramsden a una distància 2f ′I−SF de la lent inversora.
En aquest moment cal comprovar que el sistema està ben ajustat i que, per tant,
s’observa la imatge amb nitidesa. Si la imatge no està ńıtida, s’haurà de desplaçar
lleugerament tot l’ocular fins que la imatge siga ńıtida.

Figura 10: Esquema del telescopi terrestre amb ocular de Ramsden.

La inserció del sistema inversor té l’efecte d’invertir la imatge proporcionada pel
telescopi. No obstant aixó, també produeix un augment de l’emergència pupil·lar i,
per tant, una disminució del camp visual.

Amb aquesta configuració s’ha de determinar la posició i la grandària de la pupil·la
d’eixida. A continuació, s’ha de mesurar el camp visual i comprovar si la imatge
observada està dreta. Sempre que siga possible, cal comparar les dades experimentals
amb els corresponents valors teòrics.
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4.4 El telescopi de Galileu

Aquest tipus de telescopi, que és el de disseny més antic, presenta una solució diferent al
problema de proporcionar una imatge dreta. La solució consisteix, tal com es mostra
en la fig. 11, a acoblar un objectiu convergent i un ocular divergent per a formar
un sistema afocal. En particular, el telescopi de Galileu que es proposa construir és
constitüıt per un objectiu de focal f ′ob = 400 mm i un ocular de focal f ′oc = −50 mm
(vegeu fig. 11).

Figura 11: Dispositiu experimental del telescopi de Galileu.

Amb aquesta configuració s’ha de determinar la posició i la grandària de la pupil·la
d’eixida. A continuació, s’ha de mesurar el camp visual i comparar-lo amb el seu valor
teòric. També cal comprovar si la imatge observada està dreta.
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