
TEORIES HISTÒRIQUES DE LA LLUM 
 
Al llarg de la historia els cientifics y pensadors han donat 
explicacions sobre la naturalesa de la llum, pero nomes podem 
donar com a valides el model corpuscular i l’ondulatori. 
Els primers pensadors que van intentar donar una explicació 
racional de la naturalesa de la llum van ser els filòsofs de la Grècia 
clàssica.  
Pensaven  que la llumtenia una propagació rectilínia per tant, 
comportava una transmissió d’energia desde la font va sugerir la 
teoria que la llum consistia en un feix de partícules, denominada 
model corpuscular. 
En els segles posteriors, alguns filòsofs van donar altres 
explicacions sobre la naturalesa de la llum. En aquesta època es va 
elaborar el model ondulatori per a la llum ja que en aquell moment 
els fenòmens associats a les ones eren extensament estudiats. 
 
 
MODEL CORPUSCULAR 
 
Newton va proposar el model corpuscular per a la llum a final del 
segle XVII, que es basava en les següents hipòtesis: 

‐ La llum està compostaper partícules, que són emeses en totes 
direccions i a gran velocitat pel focus lluminós. 

‐ Aquestes partícules, animades per un moviment rectilini, 
produeixen la sensació de la visió quan arriben a l’ull. 

‐ Per explicar els colors, Newton postulava que cada color està 
format per corpuscles de naturalesa diferent. 

 
 Arguments a favor del model corpuscolar 
 

‐ Formació d’ombres: es pot explicar que les 
ombres que observem normalment són 
nítides admetent que, quan la llum arriba a 
un cos opac alguns dels corpuscles que la 
formen reboten, i d’altres continuen amb el 
seu mobiment rectilini tot dibuixant la forma 
de l’objecte.  

‐ El camp gravitatori sembla no afectar la 
trajectòria rectilínia de la llum: els camps 
gravitatoris no afecten a la trajectòria 
rectilinia degut a la alta velocitat de la llum. 



‐ Llei de la reflexió: s’interpreta com una conseqüència del xoc 
elàstic que té llocentre els corpuscles constituents de la llum i 
la superfície reflectora. S’explica a partir dels principis de la 
quantitat de moviment i de l’energia aplicats al xoc elàstic. 

 
Arguments en contra del model corpuscular 

 
‐ Si la lum és un feix de partícules emeses per la font, aquesta 

hauria de perdre massa i això no s’observa en la realitat. 
‐ Les partícules que formen la llum xoquen entre elles quan dos 

raigs es creuen per tan la trajectòria de les particules canviaria 
‐ No té explicació, en el model corpuscular, el fet que alguns 

corpuscles rebotin elàsticament a la superfície de separació 
dels dos medis, mentre que d’altres la traspassin i continuïn el 
seu moviment al segon medi. 
Quan Newton a demostrar la llei de la refracció fent servir la 
hipòtesi del model corpuscular, va deduir que el raig refractat 
s’allunya de la normal quan el raig passa d’un medi menys 
dens a un altre més dens. Però això és el contrari del que 
s’observa en la realitat. 

 
MODEL ONDULATORI 
 
El model ondulatori de la llum deia que la llum era una pertorbació 
ondulatòria, de tipus mecànic ja que necessitava un medi material 
per a propagar-se. 
 
Arguments a favor del model ondulatori 
 

‐ Lleis de la reflexió i de la refracció: s’explica amb el principi de 
Huygens, de manera que tal com s’observa en la realitat, el 
raig de llum passa d’un medi menys dens a un altre més dens. 

‐ Colors que formen la llum 
blanca: es poden interpretar 
considerant que cada color 
correspon a una longitud d’ona 
diferent, i així el fet que la llum 
se separi en diferents colors 
s’explica com una 
conseqüència dels fenòmens 
de difracció i reflecció de la 
llum. 



‐ Dos raigs que es creuen no pateixen perorbacions en les 
trajectòries una vegada han interferit 

 
Arguments en contra del model ondulatori 
 

‐ El so, a causa de la difracció, pot crear obstacles i canvia la 
direcció de propagació. En el cas de la llum no s’observa 
aquest fenomen típicament ondulatori, sino que dibuixa 
ombres ben definides. 

‐ La propagació d’onesa través dels medis materials es pot 
explicar si s’admet que les partícules del medi vibren al pas 
del raig de llum. I per aixó es preguntaven a través de quin 
medi es propagaven las ones de llum del Sol i de les estrelles. 

 
Van rebatre aquest argument en contra suposant que tot l’espai 
estava ocupat per un medi, anomenat èter, a través del qual es 
transemtia la llum dels astres de l’Univers. 
Per una banda l’èter havia de ser dens per a que les partícules que 
el constituïen, en ser desplaçades del seu equilibri al pas de l’ona, 
havien de desenvolupar forces perfectament elàstiques molt grans 
per afavorir una transmissió de la llum que tenia lloc a una gran 
velocitat. 
Per l’altre banda havia de ser molt tènue, per no dificultar el 
moviment dels planetes i dels astres. 
 
L’EXPERIMENT DE YOUNG 
 
A principi del segle XIX va tenir lloc un 
experiment portat a terme pel científic 
Thomas Young, en què posava en 
evidència que la llum té característiques 
típicament ondulatories, el model 
corpuscular va ser rebutjat. 
Un dels aruguments més utilitzats pels 
defensors del model corpuscular de la 
llum per rebatre el model ondulatori era 
que, en la nostra experiència quotidiana, no observem fenòmens de 
difracció i d’interferència. La llum de dues espelmes no interfereix 
en aquells punts on coincideixen els raigs de llum, ja que el 
desfasament entre aquestes fonts va canviant aleatòriament en el 
temps. 
L’experiment deYoung consistia en disposar de dues fonts de llum 
coherents, que en interferir, mostraven la naturalesa ondulatòria de 



la llum. En una habitació fosca, va fer entrar horitzontalment un 
estret raig de llum del Sol. Va dirigir el raig cap a una làmina de 
cartró molt prima, situada de perfil respecte al raig, i va observar 
unes franges a la paret oposada al forat, que en realitat eren punts 
d’interferènciaconstructiva i punts d’interferència destructiva. 
Podem veure en l’experiment que la làmina divideix l’estret raig de 
llum en dues parts que podem considerar pràcticamentcoherents, ja 
que provenen d’un mateix raig, els dos subraigs es difracten 
coherentment en xocar amb la làmina, i interfereixen posteriorment 
donant el patró d’interferència. Si mesurem el gruix de la làmina de 
cartró, les distàncies entre franges, i la distància de la làmina a la 
paret, podrem calcular la longitud d’ona, així es com ho va fer 
Thomas Young. 
Amb aquest experiment podem calcular les longituds s’ona dels 
diferents colors. 
 
 
DUALITAT ONA-CORPUSCLE 
 
La idea o hipòtesi de la dualitat 
ona-corpuscle de la llum i de 
qualsevol radiació 
electromagnètica, va ser 
generalitzada posteriorment amb 
l’argument que, així com passa 
amb els fotons, qualsevol altre 
partícula elemental, com per 
exemple els electrons, té aquest 
caràcter dual, que els fa mostrar 
aspectes ondulatoris en 
determinades circumstàncies i 
aspectes cosprusculars en d’altres. 
 
Max Planck 
El físic alemany Planck va fer un supòsit nou en les lleis de física de 
l’època: l’energia que irradia un cos en forma d’ona 
electromagnètica no és emesa de manera contínua, sinó a salts, 
com en paquets d’energia. Planck va anomenar quàntum cada una 
d’aquestes unitats d’energia, unitat que tenia una energia E donada 
per l’expressió:  
E= h f 
F és la freqüència corresponent a la radiacióemesa o absorvida, i h 
una constant que s’anomena constant de Planck i val 6,62·10-34 J·s. 



 
Hipòtesi de De Broglie 
L’any 1923, el físic francès Louis De Broglie va aplicar a totes les 
partícules la doble característica ona-corpuscle de la llum, i va 
postular que no només els fotons tenen alhora característiques 
corpusculars i ondulatòries. 
Per explicar aquest fet, De Broglie va indicar que la longitud d’ona 
correspont a l’ona associada a una partícula de massa m que es 
mou a una velocitat v és: 
 

 
 
on h és la constant de Planck i p la quantitat de moviment de la 
partícula. 
 
El compartament ondulatori de les partícules es va demostrar 
empíricament l’any 1927 van difractar un feix d’electrons mitjançant 
un cristall, i més tard amb els neutrons, ions d’hidrogen i ions d’heli. 
Però si intentem demostrar el caracter ondulatori per a cossos 
macroscòpics obtindrem resultats nuls degut al petit valor de la 
constant de Planck h. 
Encara que aquesta idea ens sembli contradictoria hem de pensar 
que les partícules elementals tenen dimensions microscòpiques i no 
podem aplicar els models de la natura que fem servir a escala 
macroscòpica. 
La dualitat ona-corpuscle de la matèria i la radiació va donar lloc a 
una nova mecànica, anomenada mecànica quantica. 
 
PRINCIPI D’INCERTESA 
 
El principi d’incertesa establesix que és 
impossible mesurar simultàniament i amb 
total exactitud la posició i la quantitat de 
moviment d’una partícula, de manera que la 
incertesa en la posició Δ x i la incertesa en 
la quantitat de moviment Δ p verifiquen que:  
 

 



El principi d’incertesa ens indica que si intentem mesurar la posició 
d’una partícula amb una excactitud molt gran de manera que la 
seva incertesa Δ x sigui practicament nul·la, aleshores la incertesa 
en la quantitat de moviment serà molt gran, per tal que satisfaci 
l’expresió anterior, i per tant, la quantitat de moviment queda 
indeterminada, i no podem saber-ne el valor exacte. 
El principi d’incertesa és igualment vàlid per a qualsevol parell de 
magnitud que siguin conjugades, com la posició i la quantitat de 
moviment. Així, si en l’expressió anterior multipliquem i dividim pel 
terme Δ p/2m , es pot demostrar que l’energia i el temps que també 
són magnituds conjugades, verifiquen el principi d’incertesa: 
 
 
 
 
 
 
El principi d’incertesa és una conseqüència del fet que és 
impossible observar un sistema atòmic sense destorbar-lo .Deduïm 
que  el mateix procés d’observació altera el sistema que s’observa i, 
per tant, hom té una limitació en la determinació de les magnituds 
físiques quan es treballa amb sistemes atòmics i subatòmics. 
 
 
ONES ELECTROMÀGNÈTIQUES 
 
Lleis de Maxwell 
A principis del segle XIX va quedar confirmat el caràcter ondulatori 
de la llum deduït gràcies a l’experiment de Young. Però el model 
ondulatori de la llum encara presentava problemes conceptuals. 
La idea de l’èter presentava molts inconvenients a causa de les 
propietats antagòniques que havia de tenir, com eren les de ser 
molt dens i, alhora, molt tènue, a més el problema que representava 
el fet que no es pogués demostrar experimentalment de manera 
directa i que l’únic fenomen físic que necessitava que existís era el 
caràcter ondulatori de la llum. 
Els treballs de Faraday, primer, i posteriorment de Ampère i 
Thomson, mostraren la relació íntima entre el camp elèctric i el 
camp magnètic, de manera que la variació en el temps d’un induïa a 
l’altre, i viceversa. El científic escocès James Clerk Maxwell va 
sistematitzar totes aquestes idees en les lleis que porten el seu 
nom, tot postulant l’existència d’un camp únic, l’electromagnètic, 
que es comporta sota les característiques del camp magnètic o de 



l’elèctric segons determinades condicions, tot originat per una única 
magnitud física: la càrrega elèctrica. 
 
Lleis de Maxwell: 

- Llei de Gauss: 
 
 
 
 

- Llei de Gauss del camp magnètic: 
 
 
 
 

- Llei de Faraday-Lenz: 
 

 
 
 

- Llei d’Ampère-Maxwell: 
 
 
 
 
 
 
en què E i B són el camp elèctric i magnètic respectivament, q és la 
càrrega elèctrica, I és la intensitat de corrent, ε0 és la permitivitat 
elèctrica del buit, i μ0 és la permeabilitat magnètica del buit. 
 
 
En combinar les equacions de les lleis de Maxwell obtingué una 
equació similar a la funció d’una ona mecànica transversal, però en 
la qual el que oscil·la és un camp elèctric perpendicular a un camp 
magnètic també oscil·lant. 
Per tant, es va adonar que el camp electromagnètic pot transmetre’s 
en forma d’ones, les ones electromagnètiques, que són 
generades per càrregues elèctriques accelerades. També, va 
demostrar que aquestes es propaguen a la velocitat de la llum, el 
valor del qual ja es coneixia. 
Amb les lleis de Maxwell es pot demostrar que, en un medi 
determinat la velocitat de la llum, v, depèn de la permitivitat elèctrica 
del medi ε, i de la permeabilitat elèctrica del medi μ: 



 
 

 
 
En el cas del buit, representem la velocitat amb el símbol c i les 
constants elèctrica  ε0  i magnètica μ0. Si ε0 = 8,85·10-12 C2/N·m2 i 
μ0 = 4π·10-7 m·kg/C2 el seu valor és: 
           
                             

= 2,9986·108 m/s 
 
 
 
Les constants elèctriques de l’aire són les mateixes que les del buit, 
per tant la velocitat de la llum té el mateix valor i se s’arrodoneix a 
c=3·108 m/s. 
 
 
 
EXPERIMENT DE HERTZ 
  
Si bé Maxwell va predir 
teòricament l’existència 
de les ones 
electromagnètiques, es 
preguntaven quines eren 
les condicions 
experimentals que 
s’haurien de donar perquè 
el camp electromagnètic 
donés lloc a ones 
electromagnètiques. 
Les lleis de Maxwell 
indiquen que per produir 
ones electromagnètiques, 
les càrregues han d’estar 
accelerades per tal que el 
camp elèctric i el camp magnètic generats per aquests variïn en el 
temps, Hertz va dissenyar un dispositiu anomenat dipol oscil·lant, 
consta d’un emissor d’ones i d’un receptor.  
L’emissor consisteix en un transformador T amb el secundari 
connectat a dues plaques metàl·liques P1 i P2, cada una de les 



quals acaba en una petita esfera metàl·lica, de manera que les 
esferes estan relativament juntes. 
 
El transformador s’alimenta amb un corrent altern de certa 
freqüència, que carrega les plaques alternativament amb càrrega 
positiva i amb càrrega negativa; quan la tensió d’alimentació és molt 
gran, les plaques es descarreguen a través de les esferes s1 i s2, 
que es converteixen en un dipol oscil·lant, ja que salta una espurna 
entre elles i emeten ones electromagnètiques de la mateixa 
freqüència que la del corrent d’alimentació. 
Com a receptor de les ones electromagnètiques, Hertz fa servir 
filferro R de coure, curt però relativament gruixut, de forma circular i 
amb una petita obertura. 
El receptor, quan es col·loca en el seu pla perpendicular al camp 
magnètic variable de l’ona, hi indueix un corrent, que va carregant 
alternativament els extrems del filferro, i ocasiona una espurna en 
l’obertura que indica el pas de l’ona, però quan se situa paral·lel al 
camp no s’hi indueix cap corrent, i l’ona no es detecta. 
L’experiment de Hertz confirma, la previsió teòrica de Maxwell, deia 
que el moviment accelerat de les càrregues elèctriques genera 
energia en forma d’ones electromagnètiques. Proporciona, a més, 
una manera de produir ones electromagnètiques d’un ampli 
espectre de freqüències. 
El conjunt d’ones electromagnètiques configura l’anomenat 
espectre electromagnètic o radiació electromagnètica. 
 
 
ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC 
 
Es denomina espectre electromagnètic a la distribució energètica 
del conjunt de les ones electromagnètiques. Referit a un objecte es 
denomina espectre electromagnètic o simplement espectre a la 
radiació electromagnètica que emet o absorbeix una substància.  



 
 
Els espectres es poden observar mitjançant espectroscopios que, a 
més de permetre observar l'espectre, permeten realitzar mesures 
sobre aquest, com la longitud d'ona, la freqüència i la intensitat de la 
radiació. 
 

 


