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1. Dades del projecte i centre  
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                                         Marta Mateo Sanfélix,  
                                         Eva Izquierdo Sanchis,  
                                         Jorge Tárraga Camacho 
Nom del tutor o tutra: Mónica Pérez Herranz, Eva Pérez Sánchez 

2.- Objetius i resumen del projecte 

El nostre projecte s’anomena  “Al voltant de la refracció de la llum” i hem estudiat diversos fenòmens 
relacionats amb aquesta. 
 

3.- Muntatge de la experiència o dispositiu. 

Hem utilitzat materials molt accessibles, alguns són casolans: gots, cubetes... Altres estan a l’abast de qualsevol 
laboratori escolar de física: punters làser, banc d’òptica, lents convergents i divergents, prismes...  
 
S’adjunta una presentació del projecte, en format pdf,  que varen fer els alumnes per a la preparació del mateix. 
En aquesta presentació es poden veure els muntatges i els materials utilitzats. 

 

4 y 5.-Funcionament del dispositiu (demostració, experiment o aplicació tecnològica) i anàlisi 

de les observacions qualitatives i /o de les mesures experimentals. 

La refracció de la llum és el canvi de direcció que experimenta la llum al passar d’un medi a un altre amb distint 
índex de refracció, com es pot veure amb el muntatge que tenim ací.  
L’índex de refracció és el quocient entre la velocitat de la llum en el medi 1 (en aquest cas l’aire)  i la velocitat de 
la llum en el medi 2 (aigua). A partir de fotografies del muntatge, hem calculat l’índex de refracció de l’aigua fent 
servir la llei de Snell de la refracció, obtenint experimentalment el mateix valor que el teòric: 1, 
 De la mateixa manera, però fent passar el raig de llum de l’aigua fins l’aire hem calculat l’angle límit, que és 
l’angle d’incidència al que correspon un angle de refracció de 90º. Quan la llum incideix amb un angle major que 
l’angle límit es produeix reflexió total del raig, el que ens permet explicar com funciona la fibra òptica. La llum 
entra per un extrem del cable, i després de múltiples reflexions a l’interior, ix per l’altre extrem, com podem 
veure també en aquest muntatge. 
La refracció de la llum és la responsable de moltes il·lusions òptiques, algunes de les quals vos mostrarem la 
meua companya Eva i jo: 
Ací tenim un palet dins d’un got amb aigua. Si l’observem des d’aquest angle pareix que estiga doblegat. Açò és 
perquè la refracció dels raigs de llum en travessar la superfície de separació aigua-aire, fa que percebem la 
punta del palet en una posició diferent de la que es troba en realitat.  
 
Ara mireu ací: Posem una moneda dins d’un recipient buit i ens situem en un punt on no es veja la moneda. Al 
omplir d'aigua el recipient, la moneda apareix.  
Les dues il·lusions òptiques les podem explicar si fem el traçat dels rajos, el raig de llum que ix de l’objecte 
submergit, al arribar a la superfície de separació aire-aigua, es refracta. El nostre cervell situa l'objecte en la 
direcció en què l'ull rep els rajos lluminosos, per això s'observa com si estiguera més amunt.  
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També, si col·loquem la moneda baix d’un got, podem veure-la, però si plenem d’aigua el got, observem que 
desapareix degut a que el raig de llum que ix de la moneda ha patit una reflexió múltiple: vidre, aigua, vidre i 
aire, de manera que el raig no arriba al nostre ull.  
 
Pel mateix motiu que ha explicat abans Marta, ens sembla que un objecte dins de l’aigua està més a prop del 
que reialment es troba. Quan plenem d’aigua el got, sembla que el peix s’acosta.  
 
En aquest got tenim aigua i oli. Al posar un llapis dins, pareix trencat en tres trossos, degut també a la refracció 
de la llum quan travessa tres medis amb diferent índex de refracció: aire, oli i aigua.  
 
Finalment, podem observar que quan col·loquem una vareta de vidre dins d'un got ple d’oli de gira-sol, la veiem 

perquè l'índex de refracció de l’oli és diferent al del vidre, però si els índexs de refracció són iguals, com és el cas 

de l’oli de gira-sol i el vidre-pirex, els raigs de llum no pateixen desviació i, per tant, l’objecte en aparença es fa 

invisible. Això també passa amb les boletes d’hidrogel, que té el mateix índex de refracció de l’aigua.  

Altre fenomen que podem explicar amb la refracció de la llum és la dispersió de la llum blanca. La dispersió de la 

llum es produeix quan un raig de llum blanca (la que procedeix, per exemple, del Sol) travessa un prisma 

transparent i es refracta deixant veure els colors que la formen.  A la natura la funció de prisma la fan les gotes 

d’aigua de pluja, i com a conseqüència de la dispersió de la llum es forma l’Arc de San Martí.  

6.- Conclusions  

Una aplicació directa del que hem estudiat són les lents. Estan basades en el diferent grau de refracció que 
experimenten els raigs de llum en incidir en punts diferents de la lent. 

Poden ser convergents i divergents. Les lupes són lents convergents. Una ampolla plena d’aigua també es 
comporta com a lent convergent. 
Les característiques de les imatges que formen les lents convergents depenen on estiga situat l’objecte. Els 
objectes llunyans es veuen invertits i més xicotets. Els objectes pròxims es veuen més grans i drets. 
Les lents divergents sempre formen imatges xicotetes dels objectes.  
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