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El nostre catàleg va canviant i sovint anem afegint nous productes. Si busqueu alguna experiència o
equipament que no trobeu i que us agradaria tenir, escriviu-nos, i us farem un equipament a mida.
Millorem constantment el disseny dels materials, per això el seu aspecte pot canviar respecte les
fotografies d'aquest catàleg.
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William Gilbert. "De magnete", Londres, 1600
Gilbert atribuia la desviació de l'agulla magnètica respecte al nord en diferents
punts de la Terra a l'atracció dels continents

MAGNETISME
B01. Visualitzador de línies de camp magnètic en 3D
Per a la visualització tridimensional de les
línies del camp magnètic creat per un imant.
Consisteix en dos cilindres concèntrics de
metacrilat amb llimadures de ferro situades a
l'espai entre els cilindres. A l'eix dels cilindres,
que és obert, s'introdueixen un o més imants
per observar les línies del camp que creen. Les
llimadures de ferro no s'han de renovar, ja
que queden tancades hermèticament entre
els dos cilindres.

B02. Visualitzador de línies de camp magnètic
Visualitza a l'espai les línies del camp magnètic
creat entre dos imants. Consisteix en un cilindre
de metacrilat amb llimadures de ferro al seu
interior. Apropant els dos imants de neodimi al
cilindre es fan visibles les línies de camp
creades, bé quan s'enfronten pols iguals, bé
quan s'enfronten pols contraris.

B03. Identificador de pol magnètic
Amb aquest econòmic dispositiu podreu identificar
ràpidament cadascun dels pols de l'imant. Enceneu el
dispositiu amb l'interruptor vermell i situeu el sensor
(indicat amb un punt blanc) prop del pol de l'imant:
si és el Pol Nord, el LED vermell s'encendrà, si és el
Pol Sud s'encendrà el LED blau. Si moveu el detector
sobre una superfície imantada (com les dels imants
de nevera) podreu veure la seva peculiar estructura magnètica. Funciona amb una bateria de
3V (CR2032) que es pot canviar.
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B04. Gaussimetre o magnetòmetre
Equip compacte i portàtil controlat per microprocessador, que garanteix una bona precisió en
la mesura de la intensitat i orientació dels camps magnètics a les vostres experiències.
Proporciona la lectura en mT , en un rang entre -200mT i +200mT, indicant també el sentit del
camp.
Recomanable per a la detecció del flux magnètic de tota mena de fonts d'energia, com
transformadors, imants i anàlisi en general del camp magnètic.
L'aparell de la fotografia té el sensor a l'extrem d'una barra fixa, però també el tenim amb un
sensor extern, que facilita la mesura en algunes situacions.
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Abans de les primeres bateries el corrent s'aconseguia amb les
ampolles de Leiden. Aquestes no eren més que condensadors,
i per tant no proporcionaven un flux continu de corrent

CORRENT ELÈCTRIC
E01. Bombeta circuit humà (abans: barra led lluminosa)
Aquesta és una interessant joguina científica que pot ser molt útil per a l'ensenyament d'idees
bàsiques d'electricitat i circuits. Quan es toquen els dos
extrems dels cables la bombeta s'il·lumina, fet que
permet fer circuits de fins a trenta o més alumnes com
a conductors, treballant els conceptes de circuit obert i
tancat, connexions sèrie i paral·lel, materials
conductors i aïllants, etc. Funciona amb una bateria de
3V (CR2032) que es pot canviar.
Aquesta bombeta substitueix l'anterior barra amb led,
l'efecte d'encendre amb les nostres mans una bombeta
com les que tenim a casa és encara més sorprenent
que amb l'anterior barra led.

E02. Piles d'aigua amb sal
Piles de Mg i Cu. Totalment reciclables, ja que funcionen amb aigua amb sal. Si s'esgoten
només cal reomplir-les i tornen a funcionar immediatament. Per accelerar la reacció química
de la solució, afegir unes gotes
d'aigua oxigenada. Quan no les
hagueu de fer servir durant un temps
només cal buidar-les i assecar-les.
Cada pila dóna una tensió estable de
1,5v, i amb un bon ús es poden
reutilitzar centenars de vegades. Un
tret didàctic important és que és
visible el seu interior. Segurament la
pila més econòmica que podeu trobar!
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E03. Galvanòmetre
Galvanòmetre analògic sensible de bobina mòbil. Està dissenyat perquè els estudiants detectin
corrents febles o la diferència potencial en un circuit de CC.
Per exemple en els següents experiments:
 Com a detector de corrent
termoparell
 Inducció electromagnètica
 Efecte fotoelèctric, etc.
Rang de mesurament: G0 = -30μA 0 ̴
+ 30μA; G1 = -300μA 0 ̴ + 300μA
Precisió: ≤ 5%
Sensibilitat: 75mV
Dimensions: fons 133 x alt 97 x
amplada 98mm
Pes: 162 g
Temperatura de funcionament: 0 ℃ + 40
Humitat relativa: ≤85%

E04. Visualitzador de cc i ca
Connectant aquest petit instrument a un generador obtindreu una imatge del tipus de corrent
que proporciona. A través d'un sinusoide de leds s'il·lustra el voltatge, continu o altern, que
proporciona el generador. Molt útil per visualitzar els conceptes de corrent altern i corrent
continu. Amb alumne més avançats també pot ser un repte intentar descobrir el disseny del
circuit interior, que implica l'ús de díodes.
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E05. Material per a circuits elèctrics
Vegeu el catàleg específic de material per a circuits elèctrics
Petits mòduls de material de base per construir circuits. Sòlids, funcionals i didàctics, ja que
sempre és visible la seva estructura:
 Interruptors de palanca que fan visible si el circuit està obert o tancat.
 Bases amb led.
 Cables, que poden anar amb qualsevol tipus de connector..
 Bases amb diversos tipus d’elements: resistències, condensadors, bobines, motors,...
 Amplificador d'àudio.
 Transformadors.
Si necessiteu algun altre
tipus de mòdul demaneunos-el

E06. Generador de freqüències DDS
Genera un rang de freqüències situat
entre 1Hz i 65.534Hz.
La síntesi digital directa (DDS) permet
obtenir 8 tipus de senyals:
ones sinusoïdals, quadrades, en dent
de serra, en dent de serra invers,
triangulars, ECG i ones de soroll.
L'amplitud de senyal és de 0.5Vpp14Vpp.
L'amplitud i offset del senyal poden
ajustar-se per separat.
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E07. Tèster
Econòmic fiable i senzill tèster per iniciar-see.
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Un dels primers motors elèctrics va ser el de Thomas
Davenport, que l'any 1835 va presentar la seva patent.
L'Oficina de Patents dels Estats Units va trobar increïble
un motor que convertis l'electricitat en força mecànica

MOTORS ELÈCTRICS
ME01. Motor elèctric bàsic
Pensat per entendre des del principi
com funciona un motor elèctric. Amb
aquest equip de complexitat gradual
s'aconsegueix una fàcil comprensió del
funcionament dels motors. Es parteix
d'una versió molt senzilla, que de fet és
un pèndol, que mostra com es pot anar
empenyent el rotor per a generar el gir.
Sobre la mateixa base podeu canviar
aquest pèndol per un eix simètric de
dos braços, obtenint un motor dipolar
capaç de girar ràpidament. Un tercer
eix en forma de creu us permet muntar un motor quadrupolar i observar els avantatges
d'aquest respecte al dipolar.

ME02. Motor de corrent continu
Motor de corrent continu que pot ser
d'utilitat després d'haver treballat amb
el motor elèctric bàsic (ME01). Aquest
motor té un disseny més complex,
similar al de molts motors reals. Al
contrari que en el motor bàsic del
catàleg, aquest té els imants fixos com
a estator i la bobina com a rotor.

Rotor: Bobina 200 espires amb col·lector.
Llargada 200 mm, alçada 100 mm.
Estator: 2 imants ceràmics de Φ 50 mm i suport amb escombretes.
Tensió de funcionament: 12VCC
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ME03. Motor de corrent altern
Hem volgut reduir el motor de
corrent altern als seus elements
més essencials, per poder veure
millor el principi de funcionament.
La bobina de l'estator està situada
en una estructura de ferro en
forma d'U. El rotor és,
senzillament, un disc amb imants
de neodimi que en estar lliure,
podeu situar en diferents posicions
i orientacions per veure quin és
l'efecte sobre la seva rotació.
Connectant el motor a un corrent altern aconseguireu que el rotor giri. Per iniciar el gir en un
sentit determinat hem substituït les espires d'arrencada (o de Frager) per uns petits imants de
neodimi, que col·locats a l'extrem de l'estructura en U inicien el gir en un o altre sentit. Dues
petites peces metàl·liques poden ser adaptades als extrems de la U per tal de fer un entreferro
menor i així modificar la intensitat del camp magnètic.
Connectant el motor a corrent continu es pot comprovar que el rotor no gira, esdevenint
senzillament un electroimant.
Estator: Bobina 1200 espires amb armadura de ferro
Rotor: Imans de neodimi
Tensió: 12VCA
Corrent màx.: 2A

ME04. Conjunt motor-generador
Es tracta d'un petit muntatge format per conjunt de dos motors de corrent continu connectats
entre ells. Són completament reversibles, en el sentit que si en fem servir un de generador
(girant la manovella que té) l'altre segueix exactament el mateix moviment que nosaltres
apliquem al generador, però podem revertir la situació fent que el que abans treballava com a
motor ara funcioni com a generador. La senzillesa i resposta del motor sorprèn l'alumne, ja
que visualment sembla suggerir que el moviment d'un motor es transmet a l'altre a través dels
cables!
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ME05. Motor d'inducció
Els corrents induïts també poden servir per crear motors. Us en proposem un amb el qual
també podreu fer girar una llauna de refresc o altres objectes que imagineu. Amb l'observació
d'aquest motor podreu posar a prova els coneixements sobre corrents induits.
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El 21 d'abril de 1820, el científic danès Hans
Christian Øersted, va marcar l'inici de
l'electromgnetisme, mostrant que els corrents
elèctrics creen camps magnètics. L'experiment
consistia en un filferro suspès sobre una agulla
imantada, que es desviava quan passava un
corrent elèctric pel fil

ELECTROMAGNETISME
EM01. Experiència d'Oersted
La clàssica experiència d'Oersted en un
disseny modern. Els dos contactes d'un
dels laterals permeten fer circular el
corrent per la branca superior o
inferior. La brúixola no és fixa, i la
podeu canviar de posició o substituir
per altres que tingueu a l'abast. Posant
una segona brúixola a l'altre costat de
la branca per la que circula el corrent
veureu com es desvien en sentits
contraris, posant de manifest la
geometria no radial de les línies del camp magnètic creat per un fil de corrent.

EM02. Bombeta electromagnètica
És un senzill i clar dispositiu per comprovar l'aparició d'un camp magnètic quan circula corrent
per una espira. Pot veure's el moviment de l'espira quan s'hi apropa un imant i pel fil hi circula
un corrent continu o bé un corrent altern. Amb aquest dispositiu podreu treballar d'una
manera clara els sentits dels corrents i del camp creat per una espira, i us pot ajudar també en
la descripció i comprensió dels productes vectorials implicats en la llei de Biot-Savart. Funciona
a 12v i el filament, si es trenca, és fàcilment reemplaçable.
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EM03. Camp magnètic creat per una bobina
Sobre la base de metacrilat que és
travessada pel mig per la bobina,
s'hi dipositen llimadures de ferro.
El dibuix de les línies del camp
magnètic creat es veu millor sobre
una superfície blanca, però si es
disposa d'un retroprojector,
situant aquest dispositiu al
damunt es pot projectar una molt
bona imatge del camp magnètic
creat per la bobina.

EM04. Pèndol electromagnètic
Dispositiu per a mostrar que un
corrent elèctric circulant per una
bobina crea un camp magnètic.
Consisteix en una lleugera bobina
que penja de dos fils i per la que hi
circula un corrent elèctric. Aquesta
bobina crea un camp magnètic que
es posa de manifest perquè prop de
l'eix de la bobina hi ha un imant. En
fer passar el corrent per la bobina
aquesta es veu atreta o repel·lida per
l'imant segons la seva orientació i el
sentit del corrent. Pot servir també
per relacionar-ho amb els principi de
funcionament dels altaveus.
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EM05. Força entre corrents i camps magnètics
Aquesta experiència permet treballar sobre la llei d'Ampère. En ella es simulen dos conductors
paral·lels. Un dels conductors el reemplacem per un imant, això ho hem fet per evitar fer servir
corrents molt intensos, que serien necessaris per veure la separació o atracció de dos fils pels
que hi circulés el corrent.
Per comprovar experimentalment aquesta interacció disposem d'un tram de conductor rígid
suspès i un imant permanent amb el pol Nord cap al conductor. Si pel conductor no hi circula
corrent, l'única força que actua sobre ell és el seu pes, i per tant està en una posició vertical
d'equilibri. Quan fem circular un corrent pel conductor apareix sobre ell una força magnètica
atractiva o repulsiva que tendeix a apropar-lo o separar-lo de l'imant depenent del sentit del
corrent en el conductor. Una font de tensió i intensitat regulable permet veure com canvia la
força de repulsió en variar el corrent que circula pel fil.

EM06. Mesura de la força de Lorentz
La força de Lorentz apareix en multitud d'exercicis
d'electromagnetisme de batxillerat. No obstant
queda sempre un nivell totalment teòric. Amb
aquest equipament experimental volem donar a
l'alumne l'oportunitat d'observar i mesurar aquesta
força.
Un conductor rectilini està situat en el camp
magnètic creat per dos imants. Una petita balança
proporciona directament la força que actua sobre
el conductor quan hi circula un corrent elèctric.
Amb una font d'alimentació regulable i l'ús del
magnetòmetre (B04) de ProjectLab! es pot fer un
complet conjunt de mesures, en intensitat i
direcció, d'aquest efecte i comparar-los amb els valors teòrics.
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EM07. Bobina
Bobina sobre un suport pensada per comprovar els corrents induïts quan un flux variable de
camp magnètic la travessa. El seu disseny amb un gran radi ajuda a provar diferents maneres
de variar el flux que la travessa. Mesurant el seu radi es pot investigar, amb càlculs aproximats
amb la llei de Faraday, la variació de flux que la travessa. Dues bobines us permeten treballar
també la inducció mútua.
Bobina de 500 voltes, R=65Ω, diàmetre 80mm i amplada 10 mm.

EM08. Cotxe electromagnètic
Un cotxe amb imants als seus
extrems és empès o atret per una
bobina. L'explicació del procés
demana de l'alumne posar en joc el
que ha après sobre el camp creat
per una bobina, així com el sentit
del corrent elèctric que circula per
la bobina i del camp creat. El seu
format de joguina fa d'aquesta una
atractiva experiència per pensar
sobre els sentits dels corrents, dels
camps creats, ...
Per als alumnes de primària pot ser una eina molt atractiva per posar de manifest la relació
entre corrents elèctrics i camps magnètics.
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EM09. Transformador
Transformador desmuntable i ampliable al vostre gust. La base, les bobines i el nucli laminat
són desmuntables. Es proporciona amb una bobina de 1600 voltes (125mA) que es pot
connectar a la xarxa 220V (aquesta bobina ve protegida per una coberta de metacrilat), una
segona bobina de 90 voltes (2A) i una tercera de 300 voltes(R=0,69Ω, L=2mH, max.4A). Amb
aquest equipament bàsic es poden construir transformadors reductors, d'augment o
d'aïllament. El disseny de l'equip està pensat per treballar també el paper del nucli, de manera
que tancant el nucli amb diferents materials es pot entendre quin és el seu paper i de què
depèn la seva eficàcia. Aquesta anàlisi us pot ajudar també a treballar el concepte de flux de
camp magnètic
Nota:
La majoria de les proves es realitzen a 12 o 24 VCA. Amb un transformador inclòs en el kit, per
raons de seguretat
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EM10. Anell de Thomson
Aquest equip permet treballar els corrents
induïts: lleis de Faraday i de Lenz i corrents
de Foucault.
A diferència d'altres dissenys d'aquesta
experiència, aquest kit treballa a 12v,
evitant el risc d'usar els habituals 220v. La
levitació dels anells es produeix en una
barra d'uns 40cm, i aquesta apreciable
altura proporciona un atractiu especial a la
pràctica. L'anell de Thomson és una de les
experiències més interessants per
comprendre i consolidar els conceptes
implicats en un curs bàsic
d'electromagnetisme: lleis de Faraday i Lenz,
corrents induïts, corrents de Foucault,...
contrastant allò après a classe amb els fets
que s'observen en l'experiència. Les seves
reduïdes dimensions el fan molt adequat per a la discussió i treball en petit grup.

EM11. Corrent induit per un imant travessant una bobina
Amb l'ajut d'un petit oscil·loscopi i la bobina
especialment dissenyada, es pot estudiar de
manera quantitativa allò que amb la bobina
EM07 hem vist de forma qualitativa.
Deixant caure els imants a través de la llarga
bobina inclosa en el kit, l'oscil·loscopi permet
obtenir la corba de tensió induïda en la
bobina durant la caiguda de l'imant.
L'experiència permet treballar les lleis de
Faraday i Lenz, i també estudiar a fons la
f.e.m. induïda en una bobina de N voltes, radi
R quan un imant es mou a traves d'ella amb
una velocitat v. Aquesta anàlisi pot servir per
estudiar el moviment d'un imant en un tub
conductor, i relacionar els resultats amb
l'experiència XXX.
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EM12. Caiguda d'un imant en un tub conductor
El kit inclou un tub d'alumini, amb el que fer la clàssica experiència deixant caure l'imant, i un
tub de metacrilat a través del qual podem veure la caiguda de l'imant. Al centre de la barra una
bobina que es pot curtcircuitar o connectar a un led, permet veure la inducció de corrent
degut al moviment de l'imant. Aquest muntatge ajuda a entendre el que està passant al tub
d'alumini.
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Tesla va aconseguir transmetre energía elèctrica a distància per
radiofrequències, amb un dispositiu semblant al del dibuix.
"Tesla Apparatus and Experiments: How to build both large and
small Tesla and Oudin coils and how to carry on spectacular
experiments with them" in Practical Electrics magazine,
Practical Electrics Co., New York, Vol. 1, No. 1, November 1921

ONES ELECTROMAGNETIQUES
OEM01. Ressonador de Hertz
El ressonador de Hertz és un històric experiment que va marcar el principi de les
comunicacions a través del camp electromagnètic. A l'emissor es genera una elevada tensió
que fa saltar una guspira entre els elèctrodes. En el nostre muntatge i per incrementar l'abast,
salten dues guspires, una de cadascun dels dos braços cap a la bola central. Aquest pas de
corrent genera ones electromagnètiques que són detectades pel ressonador, en aquest
muntatge és un ressonador de Brandly. L'equip té un abast d'aproximadament 2m. La radiació
emesa és polaritzada, fet que es pot comprovar amb el filtre polaritzador inclòs.
Transmissor:
Un dipol de 20 cm de doble espurna
Generador de pols d'alta tensió 1000Kv
Tensió de treball 3,6VCC
Receptor:
Un dipol de 20 cm amb un cohesor tipus Marconi
Un led i una bateria 3,6Vcc
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OEM02. Kit transmissió d'energia sense fil
Transmissió sense fil
d'energia elèctrica, via
radiofreqüències. Sense
connexions amb cables
podreu encendre a
distància bombetes,
ràdios, motorets, carregar
bateries,.... Té un abast de
l'ordre del metre que
podeu allargar intercalant
entre emissor i receptor
una tercera antena a
mode de repetidor. Pot
ser d'utilitat en el batxillerat per treballar la diferencia entre la transmissió d'energia per
inducció electromagnètica i per radiofreqüències. És també un bon exemple pràctic per
treballar els circuits oscil·lants, però també per un concepte elemental (però que comporta
sovint dificultats) com és el de flux de camp magnètic. Pot ser d'interès per treballar amb els
alumnes la connexió històrica amb els invents de Tesla.

OEM03. Mini Bobina de Tesla
Amb aquesta petita bobina de Tesla que funciona a 4,5v podreu encendre fluorescents a
distància. A l'extrem del fil lliure de la bobina també podreu observar la petita descàrrega de
corrent elèctric a l'aire. Ideal per a principiants i experiments d'estudiants per comprendre el
concepte de l'oscil·lació, no té complexitat i no és perillós. Sota comanda fabriquem bobines
Tesla de diferents mides.
Mides bobina i PCB: Alt
40mm i Φ 30mm
Portapiles amb interruptor:
3xAAA
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OEM04. Transmissor òptic de so de tres canals
Transmetreu la música a través de la llum. L'emissor disposa d'un canal amb làser i de dos
canals amb led (verd i vermell). Als dos canals led hi podeu connectar simultàniament dues
músiques diferents, i el receptor us reproduirà ambdues superposades. Podreu separar-les
amb els filtres de color. El canal làser us permetrà enviar la vostra música a molts metres de
distància sense pèrdua de qualitat!. Per treballar els principis de les comunicacions òptiques.
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FONTS D'ALIMENTACIÓ
FA01. Font d’alimentació regulable 32v/5A Model GOPHERT CPS3205
FA02. Font d’alimentació regulable 12v/2A, display digital
FA03. Font d'alimentació regulable 15V/2A, display digital
FA04. Adaptador de corrent LED 12V/24W/2A -no regulable
FA05. Adaptador de corrent LED 12V/60W/5A - no regulable
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La mecànica aplicada va crear les primeres calculadores, com
l'Arithmometer, de Frank Baldwin. L'Arithmometer sumava i restava
nombres d'una xifra. Va ser patentat i comercialitzat l'any 1874.

MECÀNICA
MEC01. Ressonador
És un senzill però espectacular dispositiu per
il·lustrar la freqüència pròpia de vibració d'una
estructura, en aquest cas una vareta. Consisteix
en un cilindre suport que té acoblades varies
varetes de diferent longitud. En ser de diferents
longituds cadascuna d'elles té una freqüència
pròpia de vibració, de manera que en fer oscil·lar
el suport mai s'aconsegueix que vibrin totes
alhora. La longitud de les varetes pot ser
modificada a voluntat.

MEC02. Ones estacionàries
Aquest kit inclou un vibrador
que es pot fixar a qualsevol
taula i del qual en podem
variar la freqüència. També es
pot variar la longitud de la
corda i la seva tensió, fet que
permet fer l'estudi en funció
tots els paràmetres possibles:
la longitud, la freqüència o la
tensió de la corda. Canviant el
tipus de corda podreu
comprovar com influeix la seva
densitat.
L'ús combinat amb
l'estroboscopi (MEC03) ens proporcionarà unes molt bones imatges del moviment de la corda.
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MEC03. Estroboscopi
Estroboscopi ajustable entre 15Hz i 440Hz, fet en base a un microprocessador. Posseeix dues
escales, una d'ajustament més fi per a baixes freqüències i una amb un ajustament més gruixut
per les més altes. Proporciona simultàniament la freqüència dels flashos i les rpm, amb la qual
cosa podreu mesurar directament la velocitat de rotació dels objectes.

L'estroboscopi permet fer multitud d'experiències relacionades amb els continguts de
secundària i batxillerat: trajectòries, moviments d'engranatges, pèndols, sòlids lliures a l'espai,
mesurar velocitats i acceleracions, observar els modes de vibració de cordes,... L'anàlisi que ha
de fer l'alumne amb la informació que proporciona l'estroboscopi és un molt bon exercici per a
reforçar la comprensió dels conceptes treballats.
Les dues fotografies següents han estat fetes amb llarga exposició amb el nostre estroboscòpi:
una bola que roda acceleradament i una corda vibrant. Amb imatges com aquestes poden ferse exercicis pràctics de moviments accelerat o ones estacionàries.

Moviment accelerat

Ones estacionàries
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MEC04. Levitador acústic
Petit levitador acústic format per dos emissors d'ultrasons entre els quals es formen ones
estacionàries. Petits objectes poden situar-se en els nodes d'aquesta ona estacionària
aconseguint que es mantinguin en levitació estable, tal com es veu a la fotografia. El dispositiu
pot ajudar a treballar la idea que el so són ones de pressió i que això fa possible la levitació de
petits objectes en punts concrets de l'espai: els nodes de l'ona estacionària. Pot servir per fer
l'exercici de dibuixar aquesta ona, trobar la seva longitud d'ona i comprovar la seva relació
amb la freqüència.
Tensió de treball: 12VCC
2 generadors d'ultrasons
Microprocessador generador de freqüència ultrasònica 40kH
Amplificador de senyal
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Una de les il·lusions òptiques més famoses és el dibuix de
l'"ànec de conill", que va aparèixer per primera vegada al
Harper's Weekly el 1892. Aquesta imatge volia cridar
l'atenció sobre l'estranya sensació de la substitució de l'un
per l'altre. El psicòleg nord-americà Joseph Jastrow (1899)
la va utilitzar per assenyalar que la percepció no és només
producte de l’estímul, sinó també de l’activitat mental.

IL·LUSIONS ÒPTIQUES
OP01. Conjunt d'il·lusions òptiques basades en els dissenys del
professor Kokichi Sigihara, de la Meiji University, Tokyo
OP011. Il·lusió òptica 1

OP012. Il·lusió òptica 2

OP013. Il·lusió òptica 3

OP014. Il·lusió òptica 4

OP05. Il·lusió òptica 5

28

