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Introducció
La llum visible, és a dir, la que podem percebre amb els nostres ulls, és només una petita

porció de l'espectre electromagnètic. La radiació electromagnètica, que engloba tots els

diferents tipus d'ona, inclou la llum visible, els infrarojos, les microones, els raigs X, la llum

ultraviolada (UV)... En aquest treball ens centrem en la llum ultraviolada (emesa pel Sol):

aquesta llum és absorbida per l’atmosfera, però hi ha una part que se n'escapa. És per això

que les ones UV poden ser perjudicials, i el motiu pel qual utilitzem ulleres de sol, d'esquiar,

de muntanya, etcètera, és per protegir-nos d'aquests rajos o els seus reflexos. L'estudi

realitzat es centra en l'anàlisi de les ones de llum ultraviolada directa i reflectida i la

protecció que ens ofereixen diferents ulleres mitjançant l'aparell Go Direct Light and Color

Sensor.

Hipòtesis
A l'inici de la realització del treball, vam realitzar hipòtesis per després poder-les comparar

amb els resultats: respecte a la intensitat dels rajos UV, creiem que no hi hauria d'haver

grans diferències en els resultats si fèiem el mateix experiment en diferents alçades. També

pensem que les ulleres de sol només absorbeixen part de les ones UV, per tant, que no

proporcionen la protecció òptima o total. Per últim, creiem que el reflex dels raigs UV és molt

més potent en territoris nevats que en altres zones amb paviment.

Objectius
Descobrir la diferència real d’exposició davant d’ones UV en diferents alçades i si aquesta

influeixen de manera significativa.

Esbrinar si les diferents superfícies (neu, paviment i terra) ens retornen les ones UV,

multiplicant la nostra exposició a elles. En aquest cas, en quina mesura.

Comprovar que els instruments de protecció òptica, les ulleres de sol, absorbeixen realment

les ones UV i en quina mesura. Comparar l’eficàcia de diversos models d’ulleres.



Metodologia
El treball segueix el model del mètode científic. Primer, es planteja una hipòtesis i uns

objectius. Seguidament, es dissenyen dos experiments i, per últim, s’analitzen els resultats

per extreure’n conclusions. La fase de divulgació està en procés. Els dos experiments van

ser possibles gràcies a l’aparell Go Direct Light and Color Sensor, enllaçat a una aplicació

de telèfon mòbil i essencial per mesurar i enregistrar la intensitat dels rajos UV,

concretament els rajos UV A (la radiació ultraviolada més propera a la llum visible).

El primer experiment consisteix en, des de diferents alçades, mesurar la intensitat de

radiació UV A que ens arriba. Aquestes alçades són 187 m i 2.120 m sobre el nivell del mar.

La segona part del primer experiment es duu a terme col·locant diferents models d’ulleres

de sol davant del sensor i comprovant com d’efectives són aquestes a l’hora d'absorbir les

ones ultraviolades. S’utilitzen set tipus d’ulleres: ulleres graduades, ulleres de sol bàsiques,

ulleres de sol graduades, ulleres de muntanya i tres models diferents d’ulleres d’esquí.

El segon experiment segueix una estructura semblant, però en comptes de dirigir el sensor

directament cap al Sol, es dirigeix al terra. Amb l’objectiu de mesurar el reflex de les ones

UV contra la superfície, es segueix el mateix procediment que abans: primer directament

dirigit al sòl i després amb quatre models d’ulleres com a absorbents davant del sensor.

Aquestes són: ulleres de sol bàsiques, ulleres de muntanya i dos models d’ulleres d’esquí.

L’experiment es realitza en tres superfícies diferents: neu, paviment i terreny sorrenc amb el

sensor col·locat a 20 cm del terra. Tots dos experiments es duen a terme entre les dues i

dos quarts de tres del migdia.

Resultats i conclusions
Amb els resultats obtinguts, hem pogut

concloure que la diferència d’alçada sí que

influeix en la intensitat de la radiació UV A.

Les ulleres de sol que proporcionen més

protecció són les d’esquí i les de muntanya,

tot i que totes (incloses les graduades)

redueixen notablement la intensitat de la

radiació UV A (mín 67,5%). En el gràfic podem veure la comparació de les ulleres del primer

experiment (a 2.120m). L’experiment a 187m ha donat resultats similars a l’hora de

comparar entre els diferents tipus d’ulleres, però amb intensitats de radiació UV menors.

Respecte a la radiació UV A reflectida en diferents superfícies, la nostra hipòtesi era

correcta. En el cas de la neu, retorna, aproximadament, un 26,5% de la radiació que arriba

al terra. El paviment retorna un 9% i el terreny sorrenc un 4%.
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