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1. Un ala-delta està a una altura de H = 120 m. llum verda (longitud
d’ona és de 550 nm en el buit) entre en l’ull del pilot a través de la
pupil·la que té un diàmetre D = 2.5 mm. L’́ındex de refracció mig del
material en l’ull és aproximadament n = 1.36. Determina:

(a) A quina distància es poden veure dos objectes separadament l’un
de l’altre en el terra pel pilot de l’ala-delta

(b) L’ull de l’àguila té una pupil·la amb un diàmetre D = 6.2 mm i el
mateix ı́ndex de refracció que el de l’ull humà. Repeteix l’apartat
(a) per a una àguila volant a la mateixa altura que l’ala-delta.

Segons el criteri de Rayleigh, els dos objectes han d’estar separats per
una distància s suficient perquè subtendeixin un angle θmin ≈ 1.22λ/D
en la pupil·la de l’ull del pilot. Recordant fer l’ús acurat en radians per a
l’angle, ens donar+à l’angle mı́nim θmin a l’altura H i la distància s. A
l’hora d’aplicar l’expressió per a θmin, nosaltres hem de tenir en compte
que λ és la longitud d’ona amb l’ull, en el qual es dóna el fenomen f́ısic
de la difracció que ens limita la resolució.

(a) La longitud d’ona λ en l’ull tenint en compte l’index de refracció
ens la dóna la següent equació:

λ = λbuit/n = (555 nm)/1.36 = 408 nm (1)

Llavors:

θmin ≈ 1.22
λ

D
= 1.22

408 · 10−9 m

2.5 · 10−3 m
= 2.0 · 10−4 rad (2)
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Recordant que θmin ≈ s/H, aix́ı doncs:

s ≈ θminH = (2.0 · 10−4 rad)(120 m) = 0.024 m (3)

(b) Desde la pupil·la de l’ull d’una àguila és més gran que el de un
ull humà, la difracció crea menys limitació per l’ull de l’àguila.
Fent un càlcul semblant al de l’apartat (a) amb una D = 6.2 mm
obtenim que per l’àguila és s=0.0096 m
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