
OBJECTWS 

ExpIicar els aspectes fonamentals de la Fisica dels fenomens lluminosos considerant la llum com a 
ana electromagn&tica cPAssica i desmibint fenomenolOgicament el medi material a partir de les 
constants Optiques. Utilitzar els fenhrnens dhterferhcia per a introduir les propietats de coherhcia de 
la Ilum. Justificar I"aproximaci0 de l'hptica geometrica i fer-la servir per estudiar la formació d'imatges 
i els principis dels instniments Optícs. 

l 

CONTXNGUTS 

1. hmduccib. 
x. LA ZLUM COM A RADIACX~ ELECTROMAGN~TICA. 

2. Bases de la taoria eIectromagnktica. 1 

3. Ones mbniques planes. 
4. Superposició d'ones electromagnitiques planes. 
5.  Radiaci6 no monocrom&tica. 
6.  Polarització d'ones planes. 
7. Refiacció i reflexib en una superficie plana entre dos diel&ctrics. 
8. 'Propagació i difusió dtun feix lluminós. 

EI. F O ~ C I O  D ' W T G E S  EN L'APROXIMACI~ GEOMETRICA. 
9. Ones electromagnetiques en l'aproximacib de I'dptica geornktrica 
10. Fonaments de lt6ptica geomktrica. 
11. Fomació d'imatges iiptiques. optica paraxial. Lents i midls .  
12. htroducció als instmmmts bptics: principi, relacions geornidriques i utilitat. 
13. Didkpes .  

111. INTERF'EK~NcIEs LLUMINOSES 1 C O H E ~ N C I A  DE LA LLUM. 
14. Interfehcies en la superposicio de llum monocromSttica coherent. 
15. Medel de llum real i problema de Fa coherencia. 
16. lnterferkncies amb dos feixos obtinguts per divisió d'amplitud. 
17. InterfesGncies amb dos feixos obtinguts per divisió del front d'ona. 
18. Interferhcies de múltiples ones per divisió d'amplitud. 

IV, D I ~ C C I Ó .  
19. F d m e n s  de difracció. 
20, Difraccib de Eraunhofer per una obertura 
2 1. Di fracció de Fraunho fer per varia obertura idkntiques en un pf a. 
22. Elements de la difracció de Fresnel. 
23. htroducci6 de la teoria escalar de Kirchhoff. 

VI. MEDIS ANISC~TROPS z POLARITZACI~ DE LA L L ~ .  
24. La llum en medis dielktrics anisbtrops. 
25. Fenbmens dt6ptica cristal.lina. 
26. Obtenció de llum polaritzada. 74 - 
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C&dits totals: 10.5 T: 6 PP: 4.5 P A: PL: 
Departament responsable: Fisica 
Semestre: Ir. o 2n. 




