
Presentació
Sempre m’ha encuriosit el perquè de les coses que ens envolten, no solament 
el fet que existeixin, sinó com es produeixen, quina finalitat tenen, per què són 
d’una certa manera, i per què es comporten com ho fan. El fet que la llum sigui 
«abstracta» va ser el primer que em va motivar per estudiar més a fons la seva 
naturalesa. 
El problema és que la llum és una de les coses més subtils, enrevessades i difí-
cils d’entendre amb les quals s’ha trobat l’ésser humà en observar l’univers. Per 
això ha estat l’objecte de discussions aferrissadíssimes al llarg de la història 
de la ciència, i a elles s’han dedicat algunes de les ments més afilades de tots 
els temps. A més, aquesta mateixa subtilesa de la llum suposa que, per enten-
dre-la, ens ha fet falta mecànica, geometria, ondulatòria, electricitat, magne-
tisme, relativitat, quàntica… poden comptar-se amb els dits d’una mà les bran-
ques de la física que no són necessàries per comprendre aquest misteri.
La seva dualitat cos-ona va ser el tema principal que em va impulsar a fer el 
treball de recerca sobre ella, la llum, ja que em resultava realment interessant 
veure com es va arribar a aquest concepte i, sobretot, conèixer les diferents 
idees que es van tenir al llarg de la història.
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La llum és una representació d’energia, i al llarg de la història s’ha provat d’anar un 
pas més enllà per trobar-ne una «forma». Durant el temps la llum ha tingut dues 
teories oposades:

—La teoria corpuscular. La llum està formada per petites partícules anomenades 
fotons, que són emesos en totes les direccions. Aquesta teoria es recolzava en 
fenòmens com el fet que un cos pogués arribar a ser tan massiu per atreure la 
llum i no deixar-la escapar o l’efecte fotoelèctric.

—La teoria ondulatòria. En aquesta teoria s’entén la llum com una ona, és a dir, 
una propagació d’una pertorbació que transporta energia. Es considera una 
ona electromagnètica, ja que consisteix en l’oscil·lació d’un camp magnètic i un 
camp elèctric perpendiculars. Això està relacionat amb les lleis d’Ampère i de 
Faraday, que són presents en qualsevol corrent elèctric o magnètic. En aquest 
cas es basa en fenòmens com les interferències que se li poden provocar o en la 
difracció, que són particulars de les ones.

Tot i això avui en dia s’aplica la teoria de la relativitat general a la llum ja que expli-
ca el que les altres no poden explicar de la seva oposada. Es considera la llum com a 
partícula i com a ona al mateix temps, cosa que comporta la mecànica quàntica.
En aquest treball he estudiat l’evolució de les diferents teories al llarg de la història, 
les demostracions que es van fer servir per arribar a elles, he explicat els fenòmens 
que l’expliquen o el justifiquen i, finalment, la comprensió de cada punt, que he de 
dir que en molts casos no ha sigut senzill.

Metodologia
La metodologia emprada en aquest treball l’he dividida en diferents etapes. En 
primer lloc, la recerca i la comprensió de les fórmules matemàtiques, així com els 
conceptes i paraules clau, de tot allò relacionat amb les ones i especialment amb la 
llum. Un cop entesos els conceptes clau, vaig començar amb la història, on vaig fer 
una llista amb tots els autors que havien aportat alguna característica important 
al meu tema d’estudi. Després d’haver explicat els autors, en alguns casos recreava 
l’invent que més els caracteritzava. Per exemple, l’experiment de Young o la caixa 
obscura. Quan ja disposava de tota la història, extreta majoritàriament de diferents 
pàgines web, que em permetia contrastar la informació, vaig passar a la compren-
sió del que prèviament havia escrit, ja que en el meu TDR tenia clar que no només 
buscava explicar les diferents teories, sinó entendre-les a la perfecció i comprendre 
com es va arribar a elles. El fet de solament explicar-les no m’aportava res.



Un cop vaig tenir tota la informació entesa, vaig passar a raonar com evolucionaria 
el concepte de la llum, ja que encara no s’ha trobat una explicació d’ella satisfactò-
ria per a tothom.

Cos del treball
En la primera part del treball, la teoria de conceptes físics, explico totes les caracte-
rístiques físiques d’una ona, així com la deducció d’algunes d’aquestes fórmules. En 
aquesta part he explicat els següents conceptes: què entenem per la llum, caracte-
rístiques d’una ona, interferències, refracció, reflexió, absorció, dispersió, difracció i 
polarització. Tots amb les seves fórmules respectives i la seva deducció.

—Què entenem per la llum? La llum és una representació d’energia, i al llarg de 
la història s’ha provat d’anar un pas més enllà per trobar-ne una «forma». El 
concepte de llum també és entès com el de llum visible. En termes ondulatoris 
és el de la radiació electromagnètica, de 400 nanòmetres (ultraviolat) fins a 750 
nanòmetres (infraroig). 
—Característiques d’una ona: amplitud, elongació, brillantor, període, freqüència, 
velocitat, longitud d’ona, nombre d’ona, front d’ona, velocitat angular, intensitat. 
—Interferències: Les interferències són la combinació per superposició de dues o 
més ones que es troben en una regió de l’espai. Per tant, per calcular l’elongació 
total en un punt on dues ones es tallen, amb la mateixa polarització (és a dir que 
els seus camps elèctrics són paral·lels), freqüència i amplitud (la longitud d’ona 
en canvi), que segueixen un mateix pla:

 

—Ones estacionàries: És l’ona produïda per la interferència de dues ones idènti-
ques, de la mateixa amplitud, freqüència i longitud d’ona, que es propaguen en 
la mateixa direcció i en sentit contrari. La seva elongació ve donada per la fór-
mula següent: 

—Refracció: Quan un raig de llum canvia d’un medi que té una velocitat de 
propagació determinada a un altre que té una altra velocitat de propagació, la 
trajectòria rectilínia modifica la direcció (angle del raig respecte de la normal). 



Aquest raig refractat es troba en el mateix pla que el raig reflectit, el raig inci-
dent i la normal a la superfície. La llei que regeix matemàticament aquest feno-
men s’anomena llei de Snell-Descartes: 

   
—Reflexió: La reflexió és el canvi de direcció que experimenta la llum entre dos 
medis diferents, on l’ona retorna al medi del qual venia, és a dir que rebota. 
—Absorció: L’absorció en la física de la radiació electromagnètica és la manera per 
la qual l’energia d’un fotó l’agafa la matèria, típicament els electrons d’un àtom. 
D’aquesta manera, l’energia electromagnètica es transforma en altres formes 
d’energia, per exemple calor. També s’anomena atenuació, com hem dit en l’apar-
tat d’intensitat.
—Dispersió: Dispersió és aquell fenomen on se separen les ones de diferent fre-
qüència o longitud d’ona en travessar un material. Tots els medis materials són 
més o menys dispersius, i la dispersió afecta totes les ones, com per exemple el 
so, que es desplaça a través de l’atmosfera terrestre, o la llum que travessa l’ai-
gua, el vidre o l’aire, per exemple. En essència és una refracció.
—Difracció: El fenomen de la difracció es produeix quan una ona que es propaga 
en un medi es troba pel camí obertures o obstacles de mida similar a la longitud 
d’ona d’aquesta. La difracció pot provocar un canvi de direcció en la propagació. 
Quan es fa la difracció apareix un front d’ona circular, i com més s’apropa a la 
longitud d’ona  més es nota l’obertura. Si l’obertura és molt ampla només es veu-
rà pels cantons.
—Polarització: És una propietat de les ones transversals. Polaritzar és fer que el 
vector que representa la pertorbació vibri en una única direcció perpendicular 
a la d’avançament de l’ona. Per fer-ho es fa passar l’ona a través d’un filtre, que 
absorbeix les vibracions en totes les direccions tret d’una, o reflecteix la vibració 
en una d’única. 

En la segona part del treball explico la història i tots els autors que van influir en 
la dualitat de la llum. Aquest apartat és crucial per entendre la llum realment com 
l’entenem. Vaig dividir aquest apartat en tres:

—Els filòsofs grecs. Els filòsofs grecs van ser els primers a descobrir la idea de 
llum. Van ser els que van crear el terme i el van popularitzar. Molts dels grans fi-
lòsofs grecs van fer aportacions a les primeres teories de la llum on proposaven 
diverses formes de com es manifestava la llum. Tot i que les seves respostes al 



funcionament de la visió i la llum no ens són satisfactòries, se’ls ha de reconèi-
xer un gran mèrit per iniciar la recerca.
—Els científics en èpoques religioses. Deixant de banda els filòsofs grecs, aquests 
autors d’aquí van aportar característiques de les ones i també de la llum. No se 
centraven tant en la seva composició sinó en com actuaven. La majoria dels 
autors en aquestes èpoques van ser àrabs, ja que Europa es va concentrar molt 
en la religió; però tot i així se sent a parlar molt de la llum per Europa.
—Les noves teories. A partir del segle XVI, els científics es van començar a cen-
trar en el que era la llum, què la formava i què la feia comportar de tal manera. 
Van sorgir dues teories: la corpuscular i l’ondulatòria. En aquest apartat explico 
les dues teories, que tenen molta rellevància fins i tot avui en dia.
—Dualitat ona-partícula: Finalment, tot un seguit d’experiments fent interac-
cionar la llum amb matèria van portar a resultats impossibles d’explicar amb 
aquesta teoria. Això va tornar a fer dubtar sobre si existien petites partícules en 
la llum. 

Conclusions
L’evolució del concepte de la llum encara no s’ha aturat, i no té intenció de fer-ho 
per ara. Encara hi ha moltes qüestions pendent de ser resoltes, i que tot i que s’in-
tenten explicar amb la mecànica quàntica no s’aconsegueix una resposta satisfactò-
ria i senzilla. 
Al llarg del temps la llum ha canviat de forma, i s’ha qüestionat si era una ona o 
una partícula, una controvèrsia que encara ens provoca maldecaps avui en dia. Ens 
costa assimilar que un sol fenomen pugui tenir diverses naturaleses, però també és 
degut al fet que la física quàntica trenca amb tots els esquemes fets abans. El cert 
és que la llum és simplement una font d’energia que no coincideix perfectament 
amb el nostre esquema mental de com haurien de ser les coses.
La llum és una de les coses més difícils d’entendre dins de l’univers, i és per això 
que ha estat objecte de discussions al llarg de tota la historia de la ciència, i així ho 
he exposat en aquest treball.
Tot i haver arribat a la comprensió dual de l’ona, crec que encara ens falta anar més 
enllà i unir els dos conceptes en un de sol, així com les lleis de la física.
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