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Guia docent
370504 - OPTIGEO - Òptica Geomètrica i  Instrumental

Última modificació: 08/06/2021
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 9.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ELISABET PÉREZ CABRÉ (http://futur.upc.edu/ElisabetPerezCabre)

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
2. Comprendre les bases físiques del comportament dels fluids i de la natura, generació i propagació de la llum, per tal d'entendre el
seu paper en els processos i aplicacions propis de l'òptica i l'optometria.
3. Determinar, en funció de les limitacions visuals, les ajudes òptiques per a cada cas.
8. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"
1. Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.

Genèriques:
12. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu,
la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns
13. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
14. Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)
15. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
16. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.

METODOLOGIES DOCENTS

Només és realitzarà un únic examen (dret a examen)
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'OBJECTIU GENERAL de l'assignatura es pot descriure com:
Estudi de les propietats de la llum. Establir el model geomètric per explicar la propagació de la llum. Conèixer les lleis de l'Òptica
Geomètrica. Descriure els diferents elements constitutius del sistema òptic (dioptres, miralls, lents i diafragmes). Aplicar del model
geomètric per explicar les trajectòries lluminoses i la formació de les imatges en aproximació paraxial. Conèixer les aberracions
òptiques. Corregir  les aberracions òptiques més senzilles.  Conèixer les magnituds fotomètriques i  radiomètriques. Conèixer els
instruments òptics simples (lupes, oculars, objectius fotogràfics i sistemes de projecció) i els instruments òptics compostos (ulleres i
microscopis). Descriure des del punt de l'aproximació paraxial formació d'imatges i la fotometria en aquests instruments.

En acabar l'assignatura Òptica Geomètrica i Instrumental, l'estudiantat ha d'haver assolit els OBJECTIUS (extrets del BOE):
- Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
- Conèixer i utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori
- Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops.
- Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals.
- Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics i òptics més rellevants que caracteritzen les lents.
- Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars,
lents de contacte i lents oftálmiques.
- Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
- Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques.
- Conèixer paràmetres i models oculars senzills.
- Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana.
- Capacitat per mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.

I els OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Recordar breument la història de la Òptica.
- Conèixer els paradigmes que conformen els diferents models que expliquen el comportament de la llum.
- Enumerar i aplicar les lleis que constitueixen la base teòrica de la Òptica Geomètrica.
- Interpretar el significat de l'índex de refracció d'un medi.
- Relacionar la superfície d'onda i els raigs de llum.
- Descriure i justificar el fenomen de la dispersió.
- Explicar la formació de la imatge d'un punt i d'un objecte extens.
- Descriure les propietats d'un sistema estigmàtic.
- Enumerar les condicions per que un sistema òptic sigui considerat perfecte.
- Identificar les combinacions de prismes per reduir la dispersió o la desviació.
- Reconèixer els prismes de reflexió total.
- Explicar els efectes en la inversió i el desplaçament que produeixen els prismes en les imatges.
- Definir els augments lateral, angular i axial en un sistema òptic.
- Determinar els elements cardinals d'un sistema òptic.
- Aplicar les equacions de correspondència d'un sistema òptic.
- Reconèixer i distingir els diferents tipus de diafragmes.
- Indicar les limitacions de l'aproximació paraxial.
- Nombrar i identificar, de manera qualitativa, les aberracions monocromàtiques o de Seidel.
- Identificar, de manera qualitativa, les aberracions cromàtiques.
- Explicar, de manera qualitativa, els mecanismes de correcció de les aberracions òptiques.
- Conèixer les principals magnituds fotomètriques i les relacions entre elles.
- Interpretar les corbes d'intensitat lluminosa d'una font de llum.
- Conèixer els instruments òptics bàsics. Descriure correctament la formació d'imatges i la fotometria en els instruments òptics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 126,0 57.01

Hores grup mitjà 63,0 28.51

Hores grup petit 27,0 12.22

Hores activitats dirigides 5,0 2.26

Dedicació total: 221 h
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CONTINGUTS

1. FONAMENTS DE L'ÒPTICA GEOMÈTRICA

Descripció:
1.- Breu història de l'Òptica.
2.- Paradigmes de l'Òptica.
3.- L'Òptica Geomètrica. Lleis fonamentals.
3.-Dispersió de la llum.
4.-Principi de Fermat.

Dedicació: 52h
Grup mitjà/Pràctiques: 16h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 30h

2. LA IMATGE: REPRESENTACIÓ ÒPTICA DE L'OBJECTE

Descripció:
1.-Representació òptica. Formació d'imatges perfectes en sistemes òptics centrats.
2.-Superfícies estigmàtiques per a dos punts conjugats.
3.-Òptica paraxial: estigmatisme aproximat.

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

3. LA SUPERFICIE ÒPTICA I LES SEVES COMBINACIONS

Descripció:
1.-Miralls plans.
2.-Dioptre pla i làmina pla-paral.lela.
3.-Prismes.
4.-Dioptre i miralls esfèrics.
5.-La superfície esfèrica en òptica paraxial.
6.-Associació de dioptres en aproximació paraxial.
7.-La lent prima.

Dedicació: 61h
Grup mitjà/Pràctiques: 19h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 36h



Data: 31/10/2021 Pàgina: 4 / 5

4. CARACTERITZACIÓ PARAXIAL DELS SISTEMES FORMADORS D'IMATGES

Descripció:
1.-Elements cardinals d'un sistema òptic.
2.-Equacions generals de correspondència.
3.-Associació de sistemes òptics centrats.
4.-La lent gruixuda.
5.-Formulació específica per a l'ull.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 10h

5. SISTEMES ÒPTICS REALS

Descripció:
1.-Diafragmes. Limitació d'obertura i camp.
2.-Aberracions monocromàtiques I: esfèrica, astigmatisme i coma.
3.-Aberracions monocromàtiques II: curvatura de camp, distorsió
4.-Aberracions cromàtiques.
5.-Doblets acromàtics

Dedicació: 23h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 13h

6. FOTOMETRIA

Descripció:
1.-Espectre visible i radiació electromagnètica.
2.-Radiometria.
3.-Fotometria.

Dedicació: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

7. INSTRUMENTS ÒPTICS

Descripció:
1.-Instruments fotogràfics i de projecció.
2.-Instruments de visió I: ull, lupa i oculars.
3.-Instruments de visió II: prismàtics i telescopis, microscopis.

Dedicació: 36h
Grup mitjà/Pràctiques: 11h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 21h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es farà mitjançant un únic examen que comptarà el 100% de la nota final de l'assignatura.

En cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica
General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell
acte d'avaluació, i, possiblement, processos disciplinaris més severs.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
-  Aissati  Aissati,  Sara [et  al.].  Descubriendo la  luz  :  experimentos divertidos de óptica.  Madrid:  CSIC :  Carata,  2018.  ISBN
9788400103972.
- Millán García-Valera, M. Sagrario; Escofet, Jaume; Pérez, Elisabet. Óptica geométrica. Barcelona: Ariel, 2004. ISBN 8434480646.
- Escofet, Jaume [et al.]. Óptica geométrica: ejercicios de trazado gráfico de rayos. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN 843444528X.
- Pedrotti, Frank L, et al.. Introduction to optics. 3rd ed. San Francisco: Pearson Prentice-Hall, 2017. ISBN 9781108428262.
- Meyer-Arendt, Jurgen R. Introduction to classical and modern optics. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall International, 1989.
ISBN 013479155X.
- Hecht, Eugene. Óptica [en línia]. 3a ed. Madrid: Addison-Wesley Iberoamericana, 2000 [Consulta: 11/11/2020]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6557. ISBN 8478290257.
- Ditteon, Richard. Modern geometrical optics. New York: Wiley, 1998. ISBN 0471169226.
- Mejías Arias, Pedro M. Optica geométrica. Madrid: Síntesis, 1999. ISBN 8477386358.
- Greivenkamp, John E. Field guide to geometrical optics. Bellingham: SPIE Press, 2004. ISBN 0819452947.

Complementària:
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- Freeman, M. H. Optics. 10th ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 1990. ISBN 0750622105.
- Keating, Michael P. Geometric, physical and visual optics. 2nd ed. Boston: Butterworths-Heinemann, 2002. ISBN 9780750672627.
- Schwartz, Steven H. Geometrical and visual optics: a clinical introduction. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0071374159.
- Jenkins, Francis A. Fundamentals of optics. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1976. ISBN 0070323305.
- Falk, David S. Seeing the light: optics in nature, photography, color vision and holography. Chichester: John Wiley & Sons, 1986.
ISBN 0471603856.
- Pedrotti, Leno S. Optics and vision. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. ISBN 0132422239.
- Millán García-Varela, M.S. Òptica geomètrica: problemes. Barcelona: Edicions UPC, 1993. ISBN 8476533365.
- Hernández, Consuelo [et al.]. Un any de problemes d'òptica geomètrica. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 2003.
ISBN 8479087625.
- Tkaczyk, Tomasz S. Field guide to microscopy. Bellingham: SPIE, cop. 2010. ISBN 9780819472465.
- Yoder, P.R.; Vukobratovich, D. Field guide to binoculars and scopes. Bellingham: SPIE Press, cop. 2011. ISBN 0819486493.

RECURSOS

Altres recursos:
- Escofet, J.; Millán, M.S.; Pérez, E. Problemas de óptica geométrica, Terrassa: EUOOT, 2018
- Escofet, J. [et al.]. Prácticas de óptica geométrica, Terrassa: EUOOT, 2018


