Unde
Undele reprezintă fenomenul de propagare a oscilaţiilor mecanice, electromagnetice sau de
altă natură în diferite medii.
Undele pot fi:
A. Unde mecanice
B. Unde electromagnetice

A. Unda mecanică reprezintă o perturbaţie locală produsă într-un mediu elastic care se
transmite în toate direcţiile, din aproape în aproape, din cauza forţelor elastice ce se
exercită între particulele constitutive ale acelui mediu. Din acest motiv undele mecanice
se mai numesc şi elastice. Câteva exemple de unde mecanice sunt prezentate mai jos.

Figura 2.7.1 - Valuri

Figura 2.7.2 - Unde seismice
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Figura 2.7.3 - Sunetul [2]

Orice undă mecanică are nevoie de o sursă care să producă perturbaţia iniţială, un mediu în care
să se propage şi un receptor care să o pună în evidenţă. Unde mecanice nu se pot propaga în vid
ci au nevoie de un mediu suport de propagare. O clasificare uzuală a undelor mecanice se face în
funcţie de modul în care se propagă unda comparativ cu direcţia de oscilaţie a particulelor mediului
şi anume:
a) Unde transversale (valurile, undele seismiceS) - particulele mediului oscilează
perpendicular pe direcţia de propagare a undei.
b) Unde longitudinale (undele seismice P, sunetul) - particulele mediului au aceeaşi direcţie
de oscilaţie cu direcţia de propagare a undei.

Figura 2.7.4 – Unde longitudinale şi transversale

Elementele caracteristice unei unde sunt (fig.2.7.5):


Viteza de propagare, depinde de mediul în care se propagă unda.



Frecvenţa, reprezintă numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de timp şi este
determinată de sursă de oscilaţie care produce unda.



Lungimea de undă reprezintă distanţa parcursă de frontul undei timp de o perioadă de
oscilaţie.
v
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(m) (2.7.1)

v (m/s) - este viteza undei, T (s) - perioada de oscilaţie a sursei, ν (s-1 =Hz) - frecvenţa de oscilaţie
a sursei, λ - lungimea de undă.

Figura 2.7.5 - Unde de diferite lungimi de undă (frecvenţe)
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efectuează doar mişcări de oscilaţie în jurul unor poziţii de echilibru. Propagarea undei presupune
însă o deplasare de energie, impuls, moment cinetic.

Figura 2.7. 6 – Particulele mediului oscilează sus şi jos doar perturbatia se propagă

Dacă se consideră un mediu elastic şi o sursă de oscilaţii plasată în punctul de coordonate O(0,0)
şi care oscilează după o lege sinusoidală, 𝑦(0, 𝑡) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛

2𝜋
𝑇

𝑡, atunci un punct P aflat în punctul
𝑥

de coordonate (x,0) va oscila după aceeaşi lege dar la un moment ulterior 𝑡0 = 𝑣 necesar
perturbaţiei pentru a ajunge în P (presupunem mediul nedisipativ) (Fig. 7). În acest caz legea de
mişcare a puctului P va fi:
𝑦𝑃 (𝑥, 𝑡) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛
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(𝑡 − 𝑣) = 𝐴 𝑠𝑖𝑛2𝜋 (𝑇 − 𝑇𝑣)
𝑡

𝑥
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(2.7.2)

(2.7.3)

Ecuaţia (2.7.3) reprezintă ecuaţia undei plane sinusoidale monocromatice (o singură lungime de
undă) progresive, neatenuate. 𝐴 reprezintă amplitudinea undei şi este presupusă constantă, 𝑇
perioada de oscilaţie, 𝜆 lungimea de undă.

Figura 2.7.7 – Unda plană sinusoidală
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Argumentul funcţiei sinus, în cazul nostru 2𝜋 (𝑇 − 𝜆), reprezintă faza undei. Punctele care sunt
caracterizate de aceeaşi fază alcătuiesc suprafeţe de undă. Cea mai avansată suprafaţă de undă
reprezintă frontul undei (fig.2.7.8).

Figura 2.7.8 – Suprafeţe şi frontul de undă

B Undele electromagnetice reprezintă o suprapunere dintre un câmp electric şi unul magnetic
care se generează reciproc şi se propagă împreună. Undele electromagnetice nu au nevoie de un
mediu suport de propagare, prin urmare undele electromagnetice se propagă şi în vid. In cazul unei
unde electromagnetice plane progressive, monocromatice, neatenuate, sinusoidale, ecuaţia care
descrie o asemenea undă are două component şi este ilustrată în fig.9: una pentru câmpul electric
şi cea de a doua pentru câmpul magnetic.

Figura 2.7.9 – Unda electromagnetică plană sinusoidală
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𝐸(𝑥, 𝑡) = 𝐸0 𝑠𝑖𝑛 2𝜋 (𝑇 − 𝜆) , 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐â𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 (2.7.4)
𝐵(𝑥, 𝑡) = 𝐵0 𝑠𝑖𝑛2𝜋 (𝑇 − 𝜆) , 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐ţ𝑖𝑎 𝑐â𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 (2.7.5)
Sumarizăm cele mai importante proprietăţi ale undelor electromagnetice:
1. Undele electromagnetice nu au nevoie de un mediu suport de propagare.
⃗ ⊥ 𝐯⃗ ).
2. Undele electromagnetice sunt transversale ( 𝐸⃗ ⊥ 𝐵
⃗ sunt în fază (iau simultan valoarea 0 şi simultan valorile maxime).
3. Vectorii 𝐸⃗ şi 𝐵
4. Viteza de propagare a undei electromagnetice într-un mediu oarecare este, aşa cum rezultă
din ecuaţiile lui Maxwell, dată de relaţia:
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(2.7.6)

= 2,997092 ∙ 108 𝑚/𝑠 ≅ 3 ∙ 108 𝑚/𝑠 (2.2.7)

, este permitivitatea absolută a vidului , 𝜀𝑟 permitivitatea relativă a mediului,

, este permeabilitatea absolută a mediului , 𝜇𝑟 permeabilitatea relativă a mediului.

5. Între amplitudinile câmpului electric şi magnetic şi viteza de propagare a undei
electromagnetice există relaţia:
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Raportul
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= 𝜔 (2.2.9) defineşte pulsaţia undei, 〈𝜔〉𝑆𝐼 =
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, dar
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= 𝜈 (2.2.10) deci 𝜔 =

2𝜋𝜈 (2.2.11), unde este ν frecvenţa undei.
Tabelul 2.7.1 - Spectrul undelor electromagnetice

Unde

Lungime de
undă

Frecvenţă

Radio

1 m – 100 000 km

300 MHz – 3 Hz

Ordinul de
mărime al lui λ

clădiri şi oameni
Microunde

1 mm – 1 metri

300 GHz–
300 MHz

Radiaţia infraroşie

750 nm – 1 mm

400
THz
300 GHz

–
ace

Radiaţia vizibilă

390 nm – 750 nm

770 THz – 400
THz
protozoare

Ultraviolet

10 nm – 400 nm

30 PHz – 750 THz

molecule
Radiaţii X

0.01 nm – 10 nm

30 EHz – 30 PHz
atom

Radiaţii gama

mai putin 0.02 nm

mai mult de 15
EHz
Nucleu atomic

Radiaţia vizibilă, partea din spectrul câmpului electromagnetic care este percepută de ochi, se
diferenţiază în funcţie de lungimea de undă a componentelor sale aşa cum este arătat în figura
2.7.10.

Figura 2.7.10 – Spectrul vizibil

Lumina albă este o suprapunere formată din toate lungimile de undă aşa cum a observat prima dată
acum mai bine de 300 de ani Isaac Newton descoperind fenomenul de dispersie a luminii
(Fig.2.7.11).
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