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OSCILAȚII ȘI UNDE MECANICE
Mişcarea circulară uniformă

Traiectoria descrisă de punctul material este un cerc .

Viteza unghiulară este constantă :   cons tan t


R  raza vectoare, care în modul este egală cu raza cercului R

v  vectorul viteză, care este tangent în fiecare punct la traiectorie şi orientat în sensul mişcării.
În m.c.u. modulul vitezei este constant , variază doar direcţia :



v  const
Δv  0 
v 2  v1

Modulul vectorului viteză unghiulară  este dat de raportul :
Δα
rad
ω
ω SI  1
Δt
s
  variaţia unghiului la centru descris de raza vectoare.
Arcul de cerc AB este : AB  R  Δα
 între viteza tangenţială v şi viteza unghiulară ω
AB 

; v 
există relaţia : v  ωR

Δt 

  
 direcţia vectorului viteză unghiulară este ┴ pe
Vectorial relaţia se scrie : v    R
planul format de raza vectoare şi vectorul viteză.

Acceleraţia centripetă are direcţia razei, este orientată spre centrul cercului şi are valoarea:
v2
a cp 
 Rω 2  vω
R
Perioada T = timpul în care mobilul parcurge circumferinţa cercului. TSI  1s

1
Frecvenţa ν = numărul de rotaţii în unitatea de timp. SI   1s 1
s
1
Între perioadă şi frecvenţă există relaţia : ν 
T
2π
ω
 2ππ
Într-o perioadă T, unghiul: Δα  2π 
T
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Fenomene periodice. Procese oscilatorii în natură şi tehnică

Fenomene care se repeta periodic: balansul unui leagăn, al pendulului unui ceasornic, al unui
metronom, al unei trambuline, bătăile aripilor unui fluture, vibraţiile corzilor unei viori, mişcarea
ştergătoarelor unui parbriz, a pistoanelor unui motor, etc.
Dacă extindem observarea la fenomene mai greu de sesizat : vibraţiile atomilor unui cristal,
deplasarea sarcinii electrice prin conductoarele unui circuit de c.a., emisia pulsatorie de radiaţie a unor
corpuri cereşti , bătăile inimii, evoluţia unei culturi de celule vii în prezenţa substratului nutritiv, etc.
Toate sistemele date ca exemplu au în comun caracterul ciclic al evoluţiei, între două stări
diametral opuse unde se produce o întoarcere a sensului mişcării.
Se spune că sistemele observate oscilează.
Exemple de studiat:
 pendulul elastic , o lamelă elastică => mişcarea este produsă de forţa elastică
 pendulul gravitaţional, lichidul dintr - un tub sub formă de U => mişcarea este produsă de forţa
de greutate.
Mişcarea oscilatorie (mecanică) = deplasarea alternativă efectuată de un corp, de-o parte şi de
alta a unei poziţii de echilibru.
Se neglijează acţiunea frecării (cazul ideal). Atunci sistemul oscilant studiat este nedisipativ ,
iar mişcarea sa este neamortizată.
Sistem nedisipativ = sistem în care nu apar pierderi prin degajări de energie.
În realitate mişcarea se “stinge” (amortizează) după un timp.
Amortizarea se datorează forţei de frecare care transformă energia mecanică în căldură
Într-un proces oscilatoriu are loc o continuă transformare a energiei din formă potenţială în
formă cinetică şi invers.
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Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii

Considerăm un resort elastic fixat la unul din capete, de constantă elastică k , la capătul căruia
se ataşează un corp de masă m . Se neglijează frecarea.

Mişcarea corpului este periodică, de-o parte şi de alta a poziţiei de echilibru O. Ea are loc sub
acţiunea unei forţe elastice de revenire, proporţională cu deplasarea.
Mărimile caracteristice mişcării oscilatorii:
 Elongaţia y sau y = distanţa la care se află la un moment dat punctul material faţă de poziţia de
echilibru.
[ y ] SI = 1m
 Amplitudinea A = valoarea maximă a modulului elongaţiei :
A = | ymax |
;
[ A ] SI = 1m
 perioada mişcării oscilatorii T = durata unei oscilaţii complete (după ce corpul revine la starea
iniţială )
Dacă în intervalul Δt se efectuează N oscilaţii complete =>
Δt
TSI  1s
T
N
 Frecvenţa ν = numărul de oscilaţii efectuate în intervalul de timp
N
νSI  1  s 1  1Hz (Hertz)
ν
Δt
s
Între perioadă şi frecvenţă există relaţia : T ν = 1
În cazul pendulului gravitaţional deviaţia firului faţă de poziţia iniţială este unghiulară .
Unghiul maxim format de fir cu poziţia verticală (iniţială) = amplitudine unghiulară α.
α max  A
Forţa de revenire este forţa de greutate.
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Ecuaţia de mişcare, ecuaţia vitezei şi acceleraţiei oscilatorului elastic
Metoda fazorială (Fresnel) = permite studiul mişcării oscilatorii cu ajutorul fazorilor
(vectorilor rotitori)
A=R
ymax = A
φ = ωt
Elongţia este: y = Asin(ωt + φ0)
Viteza se obţine prin descompunerea într-un sistem xoy a vectorului v:
v y = ωA cos(ωt + φ0)
vmax = ωA

Acceleraţia punctului P este:
a y = - ω²A sin(ωt + φ0)
a max = - ω²A

Oscilatorul a căror ecuaţii se exprimă cu ajutorul funcţiilor trigonometrice sin şi cos =
oscilator liniar armonic.
Faza (argumentul funcţiilor trigonometrice) depinde liniar de timp.
Δ
Pentru mişcarea circulară parametrul ω 
reprezintă viteza unghiulară.
Δt
În mişcarea oscilatorie, el reprezintă variaţia în unitatea de timp a fazei mişcării – fiind
1rad
argumentul funcţiilor armonice – şi este numit pulsaţie. ωSI 
s
Oscilatorul liniar armonic se caracterizează prin pulsaţie şi amplitudine constantă.
Fiind o mişcare periodică elongaţia trebuie să se regăsească valoric după o perioadă
yt   yt  T 

Asinωt   0   Asinωt  T    0   2π  ωT  T 

2π
2π
m

 2π
k  ω2m
ω
k
k
m
Perioada depinde de masă şi constanta elastică şi nu depinde de amplitudine.
Frecvenţa oscilatorului armonic este:
1
1
1 k
ν

ν

T
m 2π m
2π
k
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Energia oscilatorului armonic

În timpul oscilaţiilor are loc un proces continuu de transformare a energiei din formă potenţială
în formă cinetică şi invers, spunem că energia se conservă.
Energia potenţială se datorează forţei elastice şi are expresia:
ky 2
Ep 
2
2
kω m

mω 2 y 2 mω 2 2 2
mω 2 2 2
y  Asinωs
 Ep 

A sin ωt
 Ep 
A sin ωt
2
2
2
Energia cinetică este dată de relaţia :
mv 2
Ec 
2
mω 2 2 2
v  ωAcosωt
 Ec 
A cos ωt
2
Energia mecanică totală este:
E  Ep  Ec
E

mω 2 2 2
mω 2 2 2
A sin ωt 
A cos ωt
2
2

sin 2 ωt  cos 2 ωt  1

k  mω



kA 2
E
2



2

mω 2 A 2
(sin 2 ωt  cos 2 ωt)
2
mω 2 A 2
E
2

E

Dacă ţinem cont de:

ω  2ππ

si

E

mω 2 A 2
2



E  4π 2 ν 2

mA 2
2



E  2π 2 ν 2 mA 2

Concluzie : Energia mecanică a oscilatorului liniar armonic este constantă în timp = se
conservă.

E pmax  E cmax  E  const.  sistemul este conservativ ( f. elastică este conservativă )
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Oscilaţii mecanice amortizate

Oscilaţie amortizată = oscilaţie a cărei amplitudine scade în timp până la oprire.
Amortizarea este utilizată în practică pentru a anula oscilaţiile nedorite ale corpurilor.
Exemple: amortizorul vehiculelor, clădirile au montate pe fundaţie un material elastic pentru
amortizarea oscilaţiilor solului.
Cauzele amortizării: rezistenţa din partea aerului, frecarea între componentele oscilatorului,
forţele interne ale resortului, etc.

Forţa de rezistenţă a aerului: F  bv
bSI  1N m  1 kg
s
s
b = constanta de amortizare

Ecuaţia fundamentală a dinamicii : ma x  Fel  Frez  kx  bv x
Soluţia este de forma x t   Ae



bt
2m

Înlocuind soluţia obţinem pulsaţia
Am notat cu ω o 

cosωt   o 
=> ω 

k
b2
b2
2


ω

o
m 4m 2
4m 2

k
pulsaţia unui oscilator neamortizat = pulsaţie proprie sau pulsaţie
m

naturală.
Dacă b= 0 , din expresia soluţiei => x(t)  Acos(ωo t   o ) adică, ecuaţia pentru oscilatorul ne
amortizat.
bt

Factorul e 2m exprimă scăderea amplitudinii în timp ;

b
, oscilaţiile ne amortizate se împart în:
2m
b
 ω o
slab amortizate , dacă
2m
b
 ω o
puternic amortizate, dacă
2m
Dependenţa poziţiei unui oscilator slab amortizat de timp (fig 2).
După valoarea raportului
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Energia în sistemele amortizate

Raportul: τ 

m
b

b = constantă de timp a amortizării (are dimensiunea unui timp)
Expresia amplitudinii se poate scrie :

At   Ae



t
2τ

Energia totală a oscilatorului amortizat nu se conservă, datorită forţei de rezistenţă, ea este:
2

t
t
t


1 2
1   2τ 
1
τ
τ
Et   kx max  k Ae   kAe  E o e
2
2 
2


unde E0 = este energia totală la momentul iniţial, t = 0
Observaţie:
Energia oscilatorului amortizat scade exponenţial în timp cu constanta de timp τ
τ = timp caracteristic în care energia oscilaţiei se disipă , deoarece în timpul τ se pierd prin
amortizare aproape două treimi din energia iniţială.
Din considerente energetice τ este timpul de viaţă al oscilaţiei , deoarece după acest interval
de timp oscilaţia aproape a încetat .
Modelul oscilatorului amortizat explică unele fenomene fizice şi unele aplicaţii în inginerie.
Graficul energie-timp pentru un oscilator amortizat este reprezentat în figură.
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Modelul “oscilator armonic”

Oscilatorul armonic = model ce se aplică mişcării oscilatorii a unui corp ,care are loc fără
frecare şi care îşi conservă energia totală.
Observaţie :
Modelul oscilator armonic se aplică oscilaţiilor neamortizate , în care frecarea este practic
neglijabilă.
Condiţia ca o mişcare oscilatorie să poată fi studiată cu modelul oscilatorului armonic este
ca forţa care o produce să fie o forţă de tip elastic care depinde liniar de deplasarea oscilatorului faţă
de poziţia sa de echilibru.
Un sistem corp-resort este considerat modelul oscilatorului armonic (oscilează sub acţiunea
unei forţe elastice liniare).
Concluzie:
Identificăm un oscilator armonic dacă :
 forţa rezultantă este de tip elastic
 poziţia oscilatorului este definită de o funcţie de timp de forma:
x  Acos(ωc   o )
 viteza pe axa ox este de forma:
v x  ωAsin(ωt   o )


amplitudinea A şi faza iniţială φo sunt determinate de condiţiile iniţiale :
x o  Acos o
v ox  ωAsin o
şi




pulsaţia şi perioada depind de proprietăţile fizice ale sistemului : masă şi acceleraţie (m ,k)
energia totală se conservă :
1
1
1
E  (mv 2 )  (kx 2 )  (kA 2 )
2
2
2
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Compunerea oscilaţiilor paralele cu aceeaşi frecvenţă

Considerăm un punct material supus simultan la două oscilaţii armonice de aceeasi frecvenţă υ
cu ecuaţiile :
x 1  A1cosωt  1 

x 1  A1cosωt  1 
Coordonata corpului ce se deplasează sub acţiunea celor două oscilaţii este: x  x 1  x 2
Mişcarea rezultată este oscilatorie armonică de ecuaţie:
x  Acos(ωc   )
Acos(ωc   )  A1cos(ωo 1 )  A 2 cos(ωo  2 )
Mişcarea punctului material este determinată dacă se cunosc parametrii A şi φ.
a) Metoda trigonometrică
Ecuaţia este satisfăcută pentru orice valoare a variabilei t (timp) . Particularizăm pentru
Momentul t = 0 şi t = T / 4 =>
t0
 Asin  A1sin1  A 2 sin 2

A sin1  A 2 sin 2
T
 Acos  A1cos1  A 2 cos 2
 tg  1
4
A1cos  A 2 cos 2
Ridicând la pătrat cele două ecuaţii de mai sus şi adunându-le obţinem:
A 2  A12 (sin 21  cos 21 )  2A1A 2 (sin1sin 2  cos1cos 2 )  A 22 (sin 21  cos 21 )
De unde amplitudinea este:
t

A  A12  A1A 2 cos(1   2 )  A 22
b) Metoda fazorială
Aceleaşi rezultate se obţin şi pe cale trigonometrică, folosind metoda fazorială.
Cazuri particulare:
 Dacă Δφ = 2kπ ,amplitudinea mişcării este maximă A = A1+A2 => oscilaţii în fază.
 Dacă Δφ = (2k+1)π, amplitudinea mişcării este minimă A = |A1 -A2 | => oscilaţii în
opoziţie de fază.
π
A  A12  A 22
 Dacă Δ  (2k  1)
=> oscilaţii în cvadratură de fază
2
sau la sfert.
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Oscilaţii mecanice întreţinute. Oscilaţii mecanice forţate

Un oscilator aflat sub acţiunea unei forţe externe periodice execută oscilaţii întreţinute şi
forţate.(până acum am vorbit despre oscilaţii libere)
Oscilaţii întreţinute = oscilaţii cu frecare (amortizate), la care forţa exterioară (lucrul mecanic
dat din exterior oscilatorului) anulează efectul amortizării.
Amortizarea = fenomenul de scădere a amplitudinii unui oscilator datorită acţiunii forţei de
frecare.
Oscilaţii forţate = oscilaţii la care forţa exterioară (lucrul mecanic dat din exterior
oscilatorului) este mai mare decât forţa de rezistenţă a mediului care produce amortizarea (forţa de
frecare).
Exemple:
 împingerea periodică a unui leagăn ,
 condusul unui vehicul pe un teren cu ridicături situate la distanţe egale,
 turbulenţele aerului din jurul aripilor unui avion, etc
Notăm cu υ0 frecvenţa naturală (sau frecvenţa proprie) a oscilatorului
1 k
νo 
2π m
Ea este adevărată doar dacă după ce oscilatorul este scos din poziţia de echilibru asupra lui nu
mai acţionează forţe.
Presupunem că asupra oscilatorului acţionează o forţă externă periodică cu frecvenţa
numită frecvenţă a forţei externe.
Frecvenţa forţei externe defineşte ritmul cu care acţionează asupra oscilatorului forţa externă.
Amplitudinea oscilaţiei în funcţie de υ ext în apropierea frecvenţei naturale este dată în figură.

Observăm că pentru ν ext  ν o urba amplitudinii are un maxim. Înălţimea maximului şi lăţimea
curbei depind de valoarea constantei de amortizare b.
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Rezonanţa Consecinţe şi aplicaţii

Rezonanţa = fenomenul ce corespunde maximului curbei de dependenţă a amplitudinii
oscilaţiei forţate de frecvenţa forţei exterioare din dreptul frecvenţei naturale.

La rezonanţă, energia preluată de oscilator de la sistemul care asigură forţa exterioară este
maximă, deoarece energia oscilatorului este proporţională cu pătratul amplitudinii acestuia.
În sistemele mecanice rezonanţa poate fi distructivă!
Exemplu:
În 1940 podul Tacoma Narrows, din SUA, s-a prăbuşit, la 4 luni după deschidere datorită unui
vânt ce a suflat cu o frecvenţă apropiată de ceea naturală 0,2 Hz
Fenomenul de rezonanţă poate fi evitat !
Exemple de evitare a fenomenului de rezonanţă :
 companie de militari nu va trece peste pod în pas de marş.
 Muzica produsă de un instrument sau vocea umană poate sparge un pahar de cristal, dar nu şi
unul de plastic (cele 2 materiale au frecvenţele naturale diferite).
În practică condiţiile de rezonanţă ale dispozitivelor sunt studiate cu atenţie pentru a se evita
distrugerea acestora printr-o proiectare corespunzatoare. Se cunosc cu aproximaţie domeniile de
frecvenţe ale surselor de oscilaţie naturale sau artificiale şi prin proiectare se asigură ca frecvenţa
naturală a dispozitivului sau construcţiei să fie mult diferită.(atenţie la dimensiuni şi materiale!)
Exemplu:
Aripile avionului trebuie să nu intre în rezonanţă cu oscilaţiile motoarelor.
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Propagarea unei perturbaţii într-un mediu elastic. Clasificarea undelor

Unda = o perturbaţie ce se propaga din aproape în aproape şi prin care se transportă energie
într-un mediu .
Exemple: un steag fluturând în vânt, spicele unui lan de grâu unduindu-se în vânt, mişcarea
unei perdele în faţa geamului deschis, vibraţia geamurilor la producerea unui zgomot, valurile de la
suprafaţa mării, dunele de nisip, sunetul, lumina, etc.
Unde mecanice = unde ce se propagă într-un mediu elastic
Mediu elastic = mediu format din mai multe puncte materiale asupra cărora acţionează forţe de
revenire elastice.
Exemple de medii elastice: aerul, lichidele, metalele, lemnul uscat, piatra.
Exemple de medii neelastice: zăpada, pământul , un balot de vată de sticlă ,un balot de lână.
Pentru explicarea sunetelor şi a luminii vom folosi modelul ”undă”.
Pentru a înţelege cum se propagă o undă trebuie să facem distincţie între mişcarea undei şi
mişcarea particulelor ce compun mediul.
Unda nu este o particulă !
Propagarea unei perturbaţii printr-un mediu este o mişcare organizată a atomilor sau
moleculelor.
Propagarea undei este o transmitere de energie mecanică între particulele mediului astfel încât
ceea ce se transmite este starea de mişcare a particulelor ( în timpul propagării tot alte particule ale
mediului elastic se deplasează în jurul poziţiilor lor de echilibru) => unda se propagă şi nu se
deplasează !

Undele mecanice pot fi:
 unde transversale = unde pentru care punctele materiale ale mediului elastic oscilează pe
direcţie perpendiculară pe direcţia de propagare a oscilaţiei.
 unde longitudinale = unde pentru care punctele materiale ale mediului elastic oscilează pe
aceeaşi direcţie cu direcţia de propagarea oscilaţiei
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Transferul de energie într-un fenomen ondulatoriu

Modalităţi de producere a undelor:
 într-un fir de oţel bine întins între doi suporţi (coarda unei chitare);
 într-o cuvă cu apă în care introducem o ramă liniară (valuri), sau lăsăm să cadă o picătură de
apă (valuri circulare);
 cu ajutorul unui fluier ce produce un sunet scurt;
 cu ajutorul unui tub orizontal, prevăzut cu un piston cu diametru mai mic astfel încât să nu
atingă pereţii tubului .
=> evidenţiază mişcarea oscilatorie, care constă în transferul energiei unei perturbaţii din
aproape în aproape, într-un mediu alcătuit din elemente de masă (solid, lichid, gaz) ce
interacţionează prin forţe de tip elastic.
Propagarea unei perturbaţii într-un mediu elastic, în timp şi spaţiu = unda elastică
Observaţii:
 propagarea undei se face cu transport de energie, pe direcţia vitezei de propagare a undei;
 propagarea undei nu este însoţită de transport de masă;
 propagarea undelor longitudinale este însoţită de o variaţie a presiunii în mediu pe timpul
deplasării.
Undele se propagă cu viteza finită. Într-un mediu omogen şi izotrop, viteza de propagare
este aceiaşi în toate direcţiile .
E
Viteza undelor longitudinale este: v l 
ρ
N
kg
E = modul de elasticitate ; ESI  1 2 ; ρ = densitatea mediului ; ρSI  1 3
m
m
T
Viteza de propagare a undelor transversale este: v t 
μ
T = tensiunea din fir (forţa elastică);
μ = masa unităţii de lungime ;

μ SI  1 kg

Masa unităţii de lungime este:



TSI  1N
m

μ

m


Observaţii:
undele longitudinale se pot forma în medii solide lichide sau gaze;
undele transversale se pot forma doar în medii solide ( rigide)
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Modelul undă plană

O perturbaţie se poate propaga într-un mediu sub formă de:
 unde unidirectionale, pe o direcţie dată ;
 unde superficiale, pe o suprafaţă ;
 unde spaţiale, în spaţiu.
Locul ageometric al punctelor atinse la un moment dat de mişcarea oscilatorie = front de undă.

Direcţiile de propagare ale unei oscilaţii = raze
Ele sunt perpendiculare pe suprafeţele de undă într-un mediu omogen şi izotrop.
După forma suprafeţei de undă avem:
 unde plane, undele a căror suprafaţă de undă este plană
 unde sferice, undele ale căror suprafaţă de undă este sferică.
Lungimea de unda = distanţa dintre 2 puncte consecutive care oscilează în fază.
Distanţa parcursă pe o direcţie de frontul de undă în timp de o perioadă =lungime de undă.
λSI  1m
λ  vT
,
v = viteza de propagare a mişcării = viteză de fază
T = perioada;
Modelul undă plană = descrie modul cum se propagă perturbaţiile, ce au suprafeţe de undă
plane, prin mediile elastice
x
2π
t' 
 ω
Ecuaţia undei plane este: y  Asinωt - t'
v
T



y  Asin

2π  x 
t  
T
v

sau

 t x
y  Asin2π  
T λ

Elongaţia unui punct, aflat pe direcţia de propagare, depinde de timp şi de distanţa faţă de
sursă.
Unda descrie un fenomen periodic în timp şi spaţiu !
Intensitatea undei = energia transferată în mediul de propagare, care străbatre în unitatea de
timp , unitatea de suprafaţă, orientată perpendicular pe direcţia de propagare.
ΔW
I
Δt  ΔS
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Unde sinusoidale.Faza şi viteza de fază

O undă care se exprimă printr-o funcţie sin sau cos = undă sinusoidală sau undă armonică
simplă.
Profilul acestor unde poate fi descompus într-un număr de unde armonice.
ψx, t  | t 0  ψx   A  sin kx
k = constanta de propagare ;
A = amplitudinea (valoarea maximă a perturbaţiei)
Pentru unde progresive avem: ψx, t   A  sin kx - vt 
Perioada temporală T = intervalul de timp după care valoarea perturbaţiei Ψ revine la aceeaşi
valoare pentru o valoare fixă a lui x
[T]SI = 1s
Perioada spaţială λ = lungime de undă = distanţa după care valoarea perturbaţiei Ψ revine
la ceeaşi valoare pentru o valoare fixă a lui t
[λ]SI = 1m

O creştere sau o scădere a lui x cu λ, lasă funcţia nemodificată : ψx, t   ψx  λ, t 
Pentru funcţii armonice, creşterea cu λ înseamnă variaţia argumentului cu : ± 2л =>
sin k (x - vt) = sin k [(x ± λ) – vt)] = sin [k (x – vt) ± 2л]
=> prin identificare | k λ | = 2л; => constanta de propagare este:
2π
k
λ
Funcţia Ψ este periodică şi variabilă în timp: Ψ(x, t) = Ψ(x, t ± T)
sin k (x – vt) = sin k [x – v (t ± T)] = sin [k (x – vt) ± 2л] =>
2π
vT  2π
kvt  2π
şi
λ
λ=vT
1 v
νSI  1Hz  1
Frecvenţa undei ν = inversul perioadei : ν  
T λ
s
Pulsaţia ω (frecvenţa unghiulară) este:
2π
ωSI  1 rad
ω  2ππ 
T
s
Funcţia de undă sau ecuaţia undei se poate scrie :
x t
ψ  Asink(x  vt)
ψ  Asin2πs  )
λ T
x
ψ  Asin(kx  ωt)
ψ  Asin2πsi  t
v
Argumentul sinusului este faza φ a undei : φ = kx – ωt
Faza iniţială φ0 = valoarea fazei la momentul t = 0 => Ψ = A sin (kx – ωt + φ0 )
Δ  kΔΔ ωΔt  0
Faza undei este :   kx  ωt  constant
Δx ω

Variaţia fazei este : v 
Δt k
v = viteza de fază (viteza de deplasare în spaţiu a suprafeţei de fază)
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Reflexia şi refracţia undelor mecanice

Principiul lui Huygens: orice punct al unei unde poate fi considerat ca o sursă secundară de
noi unde elementare. Noul front de undă se obţine prin înfăşurarea fronturilor de undă elementare.
Front de undă elementar = suprafaţa tangentă la undele elementare.

Reflexia undelor = fenomenul de întoarcere a unei unde în mediul din care a plecat atunci
când întâlneşte suprafaţa de separaţie dintre două medii diferite.
S = sursă de unde;
SI = unda incidentă;
I = punctul de incidenţă;
IR = unda reflectată;
NI = normala la suprafaţa de separaţie;

i = unghiul de incidenţă;’

r = unghiul de reflexie
Legile reflexiei:
1.Unda incidentă , unda reflectată şi normala la suprafaţa de separaţie dintre cele două medii
sunt în acelaşi plan
 
2.Valoarea unghiului de incidenţă este egală cu valoarea unghiului de reflexie:
ir
Observaţie:
a. Prin reflexia pe un mediu rigid, se produce o variaţie a fazei undei cu л radiani, adică o
“pierdere de semiundă”
b. Pe un mediu perfect deformabil reflexia se produce fără schimbare de fază
Refracţia = fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a unei unde la întâlnirea unei
suprafeţe de separaţie dintre două medii şi trecerea ei în cel de-al II-lea mediu.
IR = unda refractată ;
'
r = unghiul de refracţie;

Legile refracţiei:
1. Unda incidentă, unda refractată şi normala la suprafaţa de separaţie se află în acelaşi plan.
2. Raportul dintre sinusul unghiului de incidentă şi sinusul unghiului de refracţie este constant


v1
v1
n
sin i
sin i
;
 n 21
n 21  2
 '  const.
' 
v2
v2
n1
sin r
sin r


n 1sin i  n 1sin r '
n 21 = indice de refractie relativ
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Unde seismice. Prevederea seismelor

Seismologia = ramură a geofizicii ce se ocupă cu identificarea mecanismelor generatoare de
cutremure şi modul de propagare a undelor seismice.
Cutremurele de pământ = mişcări bruşte şi violente înregistrate la suprafaţa liberă a terenului.
Clasificare (după modul de producere):
 cutremure vulcanice, datorate erupţiilor vulcanice;
 cutremure tectonice, datorate unor modificări structurale importante ale scoarţei terestre
(însoţite de rupere sau faliere).
Punctul în care se produce ruptura iniţială = focar sau hipocentru.
Punctul situat la suprafaţa pământului pe verticala focarului = epicentru.
Distanţa dintre focar şi epicentru H = adâncime sau profunzime.
Clasificare (după profunzime) :
 crustale: 0 < H < 70 km, cu durată redusă;
 subcrustale: 70 ≤ H ≤ 300 km , cu durată moderată;
 de adâncime (profunzime): 300 ≤ H ≤ 700 km, cu durate lungi;
 tectonice: au la origine falierea sau subducţia plăcilor continentale (sunt cutremure violente).
Planurile de rupere = falii
Energia eliberată de focar în momentul producerii unui dezechilibru tectonic se propagă în toate
direcţiile sub formă de undă = undă seismică
Undele seismice pot fi:

de adâncime, care pot fi:
o de tip longitudinal sau de dilataţie ( unde primare P)
o de tip transversal sau de forfecare (unde secundare S)

superficiale : de tip Rayleigh (R) , Lawe (Q) şi unde lungi (L).
Efecte macroseismice = observaţii cu privire la distrugerile provocate de cutremure clădirilor
şi modificările aduse reliefului.
Pe baza efectelor macroseismice se pot defini scări de intensităţi macroseismice asociinduse un număr (grad) diferitelor efecte distructive ale cutremurului.
Ex: scara Mercalli-Cancani-Sieberg (cu 12 grade), scara Richter (etalonată 1-9) măsoară
magnitudinea unui cutremur.
Utilizând pentru estimare înregistrări instrumentale se poate defini magnitudinea sau
intensitatea Richter. Magnitudinea dă măsura energiei undelor seismice care provin din focar.
Magnitudinea se referă la cauză iar intensitatea macroseismică la efect.
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Interferenţa undelor mecanice

Interferenţa = fenomenul de suprapunere a undelor coerente, provenite de la surse diferite,
într-un anumit punct din spaţiu, când rezultatul suprapunerii este staţionar în timp.
Unde coerente = unde cu aceeaşi frecvenţă, care în punctul de suprapunere au diferenţa de fază
independentă de timp => fenomenul de interferenţă este staţionar.
Unde coerente se obţin prin divizarea frontului de undă (cu ajutorul unui paravan ).
Analizăm starea de oscilaţie în punctul P, în care se suprapun oscilaţiile provenite de la sursele
S1 şi S2 descrise de ecuaţiile :
t x
y1  A1sin2πi  1 )
T1 λ1
y 2  A 2sin2πi

t x2
 )
T2 λ 2

Stare staţionară = unde coerente = diferenţa de fază constantă în timp.
t x
t x
2ππ  1 )  2ππ  2 )  const.
T1 λ1
T2 λ 2

x 2  x1
 const. => starea de oscilaţie a punctului
Pentru oscilaţiile cu frecvenţe egale => 2

P va fi rezultatul compunerii oscilaţiilor de frecvenţe egale, deci aplitudinea va fi:
A  A12  A 22  2A1 A 2 cos 2
Unde Δx = diferenţa de drum
a) Pentru amplitudine maximă trebuie îndeplinită condiţia:
Δx
Δx
cos2π
 1 sau
2π
 2nπ
λ
λ

x



λ
 A max  A1  A 2
=> punctele situate în poziţiile pentru
2
care diferenţa de drum până la cele 2 surse este multiplu par de semilungimi de undă , oscilează cu
amplitudine maximă = interferenţă constructivă.
b) Pentru amplitudine minimă trebuie îndeplinită condiţia:
Δx
Δx
cos2π
 1 sau
2π
 (2n  1)π
λ
λ
n = număr natural

=> Δx  2n

n = număr întreg => x  (2n  1)



 A max  A1  A 2
=> punctele situate în poziţiile
2
pentru care diferenţa de drum pînă la cele 2 surse este multiplu impar de semilungimi de undă,
oscilează cu amplitudine minimă = interferenţă distructivă.
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Unde staţionare

În cazul interferenţei undei incidente cu unda reflectată iau naştere maxime (ventre) şi minime
(noduri) de oscilaţie stabile în timp. Stabilitatea în timp a stării de vibraţie a mediului în care se
propagă simultan unda directă şi unda reflectată de extremităţile mediului definesc o undă staţionară.
S

(x)

P

R

(  x)
Starea de oscilatţe a unui punct P, la distanta x de sursa S va fi:
t x
y SP  Asin2πs  )
T λ
t 2  x
y SP  Asin[2πs 
 π]
T
λ
Pentru cazul când capătul R este fixat.
Amplitudinea rezultantă este: A P  2A 2 (1  cosΔ )  2Acos

Δ
2

Starea de oscilaţie caracterizată energetic este:
 la noduri, mediul nu oscilează, energia este nulă ( Δ  (2n  1)π ; n = nr întreg )
 la ventre, energia de oscilaţie este maximă ( Δ  2nπ ; Δφ = diferenţa de fază)
2ππ( - x)
 π => pozitiile nodurilor : x nod  1  nλ
Cum Δ 
λ
(2n - 1)
=> pozitiile ventrelor : x ventru  1 
2
2 1
 ventre .
=> se pot forma n 
λ 2
Dimensiunile unui mediu elastic pe direcţia pe care se propagă unda trebuie să fie mărginit, iar
dacă extremităţile sunt fixate se îndeplineşte condiţia :
nλ

;   nr. întreg
2
Dacă în relaţia de sus ţinem cont de viteza undelor transversale obţinem valorile posibile ale
frecvenţelor de oscilaţie
v
vn n T
νn  t  t 
λ
2 2 μ
Aceste valori definesc un spectru de frecvenţe specifice = moduri proprii de vibraşie.
Primul mod= modul fundamental, este cel cu frecvenţă minimă, celelalte frecvenţe corespund
1 T
(ν i  nν1 , n  2,3,4.....)
modurilor armonice superioare n  1  ν 1  
2 μ
Energia este maimă în zonele în care se formează ventrele.
Pentru toate tipurile de unde energia transferată este direct proporţională cu pătratul
amplitudinii şi cu pătratul frecvenţei.
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Percepţia sunetelor.

Acustica = studiază proprietăţile undelor elastice care sunt percepute de urechea omului sub
formă de sunete (unde sonore). Ele sunt unde longitudinale.
După frecvenţă undele sonore se clasifică în:
 domeniu audibil (sunete), cu frecvenţa :20Hz -20000Hz
 infrasunete ,cu frecvenţa < 20Hz
 ultrasunete , cu frecvenţe > 20kHz
Orice tip de sunet este produs de o oscilaţie mecanică şi oricare ar fi sursa de sunet trebuie să
conţină o parte care oscilează.
Undele sonore nu se propagă în vid!
Caracteristicile principale ale sunetelor sunt:
a) Înălţimea = aceea calitate determinată de frecvenţa oscilaţiilor, ν.
Folosind criteriul spectral, sunetul poate fi:
 simplu (pur), produs de o singură vibraţie şi are spectrul acustic format dintr-o
singură linie. (produs de diapazon)
 complex ( compus), dacă este produs de o vibraţie complexă, conţinând mai multe
sunete simple şi are spectrul caracterizat de mai multe linii. (produs de pian)
 zgomot, dacă este amestec întâmplător de sunete produs de o oscilaţie complexă
caracterizată de un spectru de frecvenţe cu variaţie continuă pe un domeniu.
b) Intensitatea sunetului :

intensitatea acustică (sonoră) = se referă la sursă = intensitatea undelor sonore, adică fluxul
de energie care străbate unitatea de suprafaţă ┴ pe direcţia de propagare a undelor, în unitatea de
timp.
ΔW
W
I
[I]SI  1 2
ΔS  Δt
m
Puterea acustică = energia acustică radiata de o unda sonoră în unitatea de timp
W
P
t

intensitatea auditivă (tăria sunetului) = se referă la receptor = răspunsul fiziologic la
solicitările presiunii sau intensităţii acustice. Ea creşte după legea Weber-Fechner:
I S  C  lgI ,
unde C = o constantă.
W
Pragul inferior de audibilitate corespunde unei intensităţi I s  10 16
de la care sunetul
cm 2
devine audibil.
I
Nivelul de intensitate sonoră este N  I  lg
;
[N]SI =1dB(decibeli)
I0
1Bell = o intensitate acustică de10 ori mai mare decât cea corespunzătoare pragului auditiv
inferior
Timbrul = calitatea sunetelor complexe de intensităţi şi frecvenţe egale de a putea fi
diferenţiate în funcţie de compoziţia lor spectrală.
Este rezultatul suprapunerii unui sunet fundamental cu armonicile lui.
Cu cât numărul armonicilor este mai mare, cu atât timbrul este mai bogat, mai rotund, mai plin.
El permite identificarea sursei sonore.
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Poluare fonică. Protecţia fonică

Principalele surse de poluare fonică sunt:
 traficul feroviar şi aerian
 activităţile din industrie
 activităţile din construcţii
 zgomotul social










Principalele efecte produse de zgomot sunt:
perturbarea comunicării interumane
oboseala auditivă
tulburarea sau întreruperea somnului
senzaţii subiective de jenă (frică, constrângere)
scăderea atenţiei , reducerea preciziei mişcărilor
efecte asupra organelor interne
tulburări de auz
surditatea profesională determinată de expunerea îndelungată la zgomot
scăderea randamentului muncii







Măsuri de protecţie fonică:
măsuri tehnice care se adresează direct sursei generatoare de zgomot,
măsuri medicale,
mărirea distanţei dintre sursa sonoră şi om,
măsuri de atenuare prin utilizarea factorilor de mediu (arborii),
folosirea mijloacelor de protecţie individuală
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Instrumente cu coarde şi de suflat

1. Corzi vibrante
Coarda produce unde sonore cu frecvenţă egală cu ceea a vibraţiilor produse prin interferenţă
(unde staţionare cu ventre şi noduri )
nλ
λ
Distanţa dintre două noduri (ventre) vecine este
, iar lungimea corzii  
2
2
c
c
nc
frecvenţe posibile
ν

ν

ν
2

λ
2
n
n = 1,2,3…….

c
, iar cele cu n > 1 se numesc armonici superioare
2
m
c = viteza sunetelor ; c aer  340
s

Frecvenţa fundamentală (n=1) este ν 0 

Observaţii:

fiecare dintre frecvenţele anterioare corespund unui mod normal de vibraţie;

oscilatorul armonic are un singur mod normal şi o singură frecvenţă caracteristică;

coarda vibrantă are teoretic un număr infinit de moduri de vibraţie;

sunetele emise de corpuri în care s-au format unde staţionare şi sunt compuse dintr-un număr
mic de armonici creează o senzaţie plăcută;
2. Tuburi sonore
Undele longitudinale care se propagă în lungul unui tub, de lungime , sunt reflectate la capete,
într-un mod asemănător undelor transversale dintr-o coardă.
Tuburile pot fi:
c
 deschise, în care frecvenţa fundamentală este ν 0 
şi sunt prezentate toate armonicile;
2
c
 închise la un capăt , frecvenţa fundamentală este ν 0 
şi sunt prezente numai armonicile
4
impare.
Aici frecvenţa fundamentală prezintă jumătate din frecvenţa unui tub deschis.
3. Vibraţia barelor şi plăcilor
La lovirea unei membrane flexibile întinse (tobă ), din punctul lovit porneşte un impuls
bidimensional divergent, care suferă reflexii multiple.
Modurile armonice superioare nu sunt multipli întregi ai frecvenţei fundamentale.
Aplicaţii : construirea difuzoarelor , a microfoanelor telefonice
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Ultrasunete şi infrasunete. Aplicaţii

Ultrasunetele = vibraţii elastice care au frecvenţe cuprinse între 20kHz şi10 6 kHz . Ele pot fi
produse prin metode mecanice, termice, electromecanice.
Generatorii electromecanici sunt de două feluri :
 piezoelectrici, bazaţi pe fenomenul de piezoelectricitate, care constă în proprietatea unor
cristale de a se încărca electric sub acţiunea unor deformări mecanice sau de a se deforma sub‚acţiunea
unui câmp electric exterior. Între armăturile unui condensator alimentat în c. a. Se introduce o lamă de
cuarţ, care se va comprima şi dilata succesiv, deci va intra în oscilaţie.
 magnetostrictivi, bazaţi pe fenomenul de magnetostricţiuneâ, care constă în deformarea unui
corp feromagnetic (miezul unei bobine), sub acţiunea câmpului magnetic
Proprietăţi:
 pot transfera cantităţi mari de energie
 se pot obţine fascicole foarte înguste de ultrasunete, dirijate pe direcţii bine precizate
 sunt absorbite puternic în aer (slab absorbite de lichide şi solide)
 produc în lichide fenomenul de cavitaţie, care constă în apariţia unor goluri în masa de lichid
Proprietăţi:
 pot transfera cantităţi mari de energie
 se pot obţine fascicole foarte înguste de ultrasunete, dirijate pe direcţii bine precizate
 sunt absorbite puternic în aer (slab absorbite de lichide şi solide)
 produc în lichide fenomenul de cavitaţie, care constă în apariţia unor goluri în masa de
lichid
Aplicaţii:
 active = ultrasunetele intervin activ prin efectele pe care le produc: prelucrarea
materialelor dure, curăţarea suprafeţelor metalice, prepararea medicamentelor, a emulsiilor fotografice,
sterilizarea alimentelor
 pasive = când mediul în care s-au creat ultrasunetele nu este afectat de prezenţa
acestora: defectoscopia cu ultrasunete, locaţia ultrasonoră cu utilizări în sondajul reliefului submarin,
detectarea unor vapoare, a bancurilor de peşti, a iceberg-urilor
Infrasunetele = vibraţii elastice care au frecvenţe mai mici de 20 Hz
Au o gamă restrânsă de aplicaţii: supravegherea seismografică şi analiza rocilor din punct de
vedere al alcătuirii şi proprietăţilor
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OSCILAȚII ȘI UNDE ELECTROMAGNETICE
Recapitulare: inductanţa, legea inducţiei, legea autoinducţiei

Curentul alternativ (c.a.) ia naştere într-un circuit la bornele căruia se aplică o tensiune , care
periodic îşi schimbă sensul.
Teniunea electrică alternativă sinusoidală este descrisă de: u = Umax sin ωt
Ea poate fi produsă folosind fenomenul de inducţie electromagnetică: apariţia unui curent
electric indus i, sau a unei t.e.m. alternative, într-un circuit închis străbătut de un flux magnetic variabil
în timp.

e =Emax sin ωt ;

i = Imax sin ωt

;

I

max



U

max
R

Imax = amplitudinea oscilaţiilor intensităţii curentului electric.
Legile circuitelor de c.c. pot fi aplicate la circuitele de c.a. pentru mărimile instantanee.
Valoarea efectivă a intensităţii c. a. sinusoidal I = intensitatea unui curent constant, care
trecând printr-un rezistor, în unitatea de timp, degajă aceeaşi cantitate de căldură ca şi în c.a.
I
U
I  max
U  max
2
2
U = valoarea efectivă a tensiunii c.a.
Osciloscopul catodic = istrument ce permite măsurarea valorilor momentane a tensiunil
variabile în timp.
φ
Inductanţa unei bobine L este : L 
I
[Φ]SI = 1 Wb (weber) ; [L]SI = 1H (henry)
Φ = fluxul magnetic ; μ = permeabilitatea magnetică
 = lungimea solenoidului (bobinei)
N = nr. de spire ; S = aria secţiunii
μN 2 S
Inductanţa unui solenoid L este : L 

q
Pentru un conductor capacitatea se defineşte astfel : C 
;
U
[C] SI = 1F (farazi)
q = sarcina electrică .
εS
Pentru condensatorul plan : C 
;
ε = permitivitatea electrică
d
Legea inducţiei electromagnetice = t.e.m. indusă într-un circuit este egală cu viteza de
Δφ
variaţie a fluxului magnetic prin suprafaţa circuitului, luată cu semn schimbat e  
Δt
Legea autoinducţiei = t.e.m. autoindusă într-un circuit este direct proporţională cu viteza de
variaţie a intensităţii curentului din circuit, factorul de proporţionalitate fiind inductanţa circuitului.
ΔI
e  L
Δt
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Rezistor, solenoid şi condensator în c. a.

La trecerea c. c. şi c. a. prin rezistor se disipă energie sub formă de căldură.Tensiunea şi
intensitatea curentului oscilează în fază
u = Ri = legea lui Ohm
; u = Umax sin ωt ; i = Imax sin ωt

Deosebirea dintre o bobină şi un conductor ohmic este inductanţa L a bobinei.
Ca reacţie la variaţia curentului prin bobină este apariţia t.e.m.induse .

Între oscilaţiile de tensiune şi intensitate apar defazări: intensitatea rămâne în urmă faţă de
π
tensiune cu
2
Δi
Aplicând legea a II-a a lui Kirchhoff pentru circuitul cu bobină : u  (L )  Ri
Δt
Δi
Δi
π
 ωI max cosω  t

 ωI max sin(ω  t  )
Δt
Δt
2
π

U max sin(  t   L )  RI max sinω  t  ωLI max sin(ω  t  )
2
U
X L SI  1Ω
Reactanţa inductivă : X L  L
I
U
ZSI  1Ω
;
Impedanţa Z : Z L 
I
X
;
tg L  L
Pe baza diagramei fazoriale avem : Z 2L  R 2  X 2L
R
π
Dacă în circuit este condensator intensitatea oscilează în avans de fază faţă de tensiune cu
.
2
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Lege a II-a a lui Kirchhoff pt circuitul cu condensator se scrie : u  Ri 

I max
I
π
cosω  t  max sin(ω  t  )

ω
ωC
2
I
π
U max sin(ω  t   C )  RI max sinω  t  max sin(ω  t  )
ωC
2
UC
Reactanţa capacitivă : X C 
X C SI  1Ω
;
I
U
Z C SI  1Ω
Impedanţa : Z C 
;
I

i

Δq
Δt

q
C



q

Din diagrama fazorială obţinem: Z C2  R 2  X C2

;

tg C 

XC
R
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Circuitul RLC serie

Se consideră circuitul din figură format dintr-un rezistor,bobină şi condensator

i  I m sinω  t

Cunoaştem pentru intensitate şi tensiune:

Legea a II-a a lui Kirchhoff pentru circuitul nostru este :
u = tensiunea sursei ;

L

Δi
= tensiunea de autoinducţie;
Δt

u  U m sin(ω  t   )
Δi
q
u  (L )   Ri
Δt
C
q
= tensiunea condensatorului;
C

Ri = tensiunea pe rezistor.
Dacă : φ > 0 = predomină aspectul inductiv
φ < 0 = predomină aspectul capacitiv
φ = 0 = rezonanţă
I
Δq
π
Δi
π
i
 I m sinω  t
 q  m sin(ω  t  )

 ωI m sin(ω  t  )
Δt
ω
2
Δt
2
Înlocuind în bilanţul tensiunilor avem:
I
π
π
U m sin(ω  t   )  RI m sinω  t  ωLI m sin(ω  t  )  m sin(ω  t  )
2 ωC
2
Reactanţa inductivă este : X L  ωL ;

Reactanţa capacitivă este: X C 

1
ωC

=>

π
π
U m sin(ω  t   )  RI m sinω  t  X L I m sin(ω  t  )  X C I m sin(ω  t  )
2
2
Folosind reprezentarea Fresnel (fazorială ) pentrut ecuaţia de sus obţinem :

U L  X L I  ωLI

Din diagrama fazorială rezultă :

U R  RI



U 2  I 2 R 2  (X L  X C ) 2

I
UC  XCI 
ωC



U  I R 2  (X L  X C ) 2
g 

Impedanţa circuitului este:
U U
Z  m
Z 2  R 2  (X L  X C ) 2
I
Im
Legea lui Ohm este : U  I  Z



sau

XL  XC
R

Z  R 2  (X L  X C ) 2
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La rezonanţă:   0

 XL  XC

 ωL 

1
ωC

 ω0 

1
LC

 formula lui

Thomson
Raportul dintre tensiunea pe bobină sau condensator şi tensiunea electrică a sursei = factor de
calitate a circuitului Q ( factor de supratensiune)

ωL
1
U 
U 
Q L 
 C 
 0 
R
ω 0 CR
 U  ωω
 U  ω  ω0
0

sau

1

Q
R

L
C
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Puterea în curent alternativ

Circuitele de c. a. conţin elemente active (rezistori) şi elemente reactive ( bobine şi
condensatori)
Procesele ce se produc sunt:
a) Procese ireversibile ( în rezistori) = > energia electrică se transformă în căldură.
Puterea transformată de sursă = putere activă :

PSI  1W(wati)
P  U R I  UIcos
Puterea instantanee p disipată sub forma de căldură este:
RI 2 RI 2
p  Ri 2  RI 2m sin 2 ωt  m  m cos2ωo
2
2

Rezistorul este un dipol disipativ .
Energia absorbită de la sursa de tensiune este activă sub forma căldurii cedate mediului
exterior.
b) Pe elementele reactive procesele sunt reversibile
Sursa nu pierde din energia sa în acest tip de procese . Se atribuie formal fiecărui element o
putere numită reactivă
Pr SI  1VAR (volt  amper  reactiv)
Pr  U X I  UIsin  XI 2

Dacă circuitul conţine atât elemente active cât şi elemente reactive se introduce puterea
aparentă:
SSI  1VA (volt  amper)
S  UI  ZI2
cosφ = factor de putere = dă măsura capacităţii unui circuit de a transforma energia electrică în alte
forme de energie
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Aplicaţii ale c.a. Măsuri de protecţie în utilizarea c.a.

Circuitele de c.a. se aplica la filtrarea unei frecvente sau a unui domeniu (banda) de frecvente .
Un circuit proiectat sa selecteze o frecventa sau o banda de frecvente = circuit filtru sau filtru.
Aplicaţii ale filtrelor:
 în sistemele stereo în care trebuie amplificate sau suprimate anumite frecvenţe
(egalizatoare)
 în reţelele încrucişate, care blochează anumite benzi de frecvenţă ale unui microfon.
 prelucrarea semnalelor electrice nesinusoidale
Alte aplicaţii ale c.a.
o
transformatorul = dispozitiv folosit la transportul cu pierderi mici a energiei electrice. Este
format din 2 bobine aşezate pe un miez de fier sub formă de “U “. Primul circuit este format dintr-o
bobină şi o sursă de c.a. = circuitul primar, cel de-al doilea circuit este format dintr-o bobină şi un
consumator = circuitul secundar.

o
detectoarele de metale = două bobine una emiţătoare (parcursă de c.a.) şi cealaltă
receptoare de curent.
Şocul electric = apare dacă corpul omenesc devine o componentă a unui circuit electric.
Severitatea şocului depinde de:

drumul parcurs de curent prin corp

intensitatea curentului electric

intervalul de timp în care trece curentul electric

umiditatea pielii
Efectul unui şoc electric se manifestă de la o uşoară scuturătură la arsuri severe şi până la stop
cardiac.
Scânteile din echipamentul electric pot deveni sursă de aprindere pentru materialele
inflamabile sau vaporii materialelor inflamabile
Căi de protecţie:
.
izolarea electrică a cablurilor
.
ecranarea electrică . Parţi din echipamentele electrice aflate la tensiuni mai mari de 50V trebuie
ecranate cu materiale izolatoare (plăci de plexiglas), pentru protecţia contra şocurilor.
.
împământarea = utilizarea echipamentelor cu trei borne (legarea la masă)
.
dispozitivele de protecţie a circuitelor, sunt proiectate să limiteze automat sau să întrerupă
circuitul electric.
.
siguranţele electrice , întrerup circuitul electric când acesta este supratensionat (previne
suprăîncălzirea cablurilor)
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Oscilaţii electromagnetice libere. Circuit oscilant

Radioul, televizorul, celularul funcţionează pe bază de semnale electromagnetice care oscilează
cu o frecvenţă bine definită..Ele sunt generate şi detectate cu un circuit format dintr-o bobină şi
condensator (circuit LC). Încărcarea şi descărcarea condensatorului poate fi observată în desenele
următoare.

Procesul de încarcare şi descărcare a condensatorului este asemenea cu oscilaţiile unui resort de
care este legat un corp , care este întins la momentul iniţial şi apoi lăsat liber. Mărimea corespunzătoare
elongaţiei x este sarcina electrică q, iar mărimea analoagă vitezei v este intensitatea curentului de
Δq
descărcare I ( I 
).
Δt
I si q sunt defazate cu


rad , după cum se vede şi în figură
2

Bobina este ideală deoarece rezistenţa sa electrică este nulă (R = 0 ) => un circuit LC este un
circuit RLC în care se neglijează disiparea energiei prin rezistor.
1
Un astfel de circuit oscilează cu frecvenţa de rezonanţă dată de relaţia: ω 0 
LC
2
q
Energia electrică a condensatorului este : Wel 
2C
LI 2
Energia înmagazinată de bobină este: Wmag 
2
În timpul încărcării şi descărcării condensatorului energia se transformă dintr-o formă în alta
(Wmag > Wel şi invers ).
kx 2
Se poate face o analogie şi între energia resortului E el 
şi energia electrică din
2
q2
mv 2
condensator şi o analogie între energia cinetică a resortului Wel 
şi E c 
energia
2C
2
LI 2
magnetică din bobină Wmag 
=> un circuit LC este un circuit oscilator electromagnetic sau
2
circuit oscilant în care energia electrică se transformă periodic în energie magnetică.
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Câmpul electromagnetic. Unda electromagnetică

Într-un circuit oscilant energia câmpului electric variabil se transformă în energia unui câmp
magnetic variabil, deci cele două câmpuri variabile sunt forme ale unui singur câmp, numit câmp
electromagnetic.
Ecuaţiile lui James Maxwell conţin:
 legea lui Gauss: particolele încărcate electric generează în jurul lor un câmp electric - legea lui
Faraday: un câmp electric poate fi generat şi de un câmp magnetic variabil
 lecea lui Gauss pt. câmpul magnetic: nu există sarcini magnetice
 legea lui Amper-Maxwell (1) :orice curent electric creează un câmp magnetic
 legea lui Amper-Maxwell (2) : un câmp magnetic poate fi creeat şi de un câmp electric variabil
 forţa Lorentz (1): un câmp electric exercită o forţă electrică asupra unei sarcini electrice
 forţa Lorentz (2): un câmp magnetic exercită o forţă magnetică asupra unei sarcini electrice
aflată în mişcare.
Cele două câmpuri magnetic şi electric variabile se generează reciproc formând câmpul
electromagnetic.
Dacă vectorii E (intensitatea câmpului electric) şi B (inducţia câmpului magnetic) au o variaţie
periodică, atunci câmpul electromagnetic are forma unei oscilaţii electromagnetice periodice, care
atunci când se propagă în spaţiu devine undă electromagnetică.
Teoria câmpului electromagnetic a lui Maxwell a permis înţelegerea că lumina este o undă
electromagnetică plană.

Viteza de propagare a undei electromagnetice plane depinde de proprietăţile electrice şi
magnetice ale mediului în care se propagă, prin ε (permitivitatea electrică) şi μ (permeabilitatea
magnetică a mediului).
1
1
m
ν
; c
; c  3  10 8
s
εμ
ε 0μ 0


Între modulele vectorilor E şi B există relaţia :
E=vB
Orice undă electromagnetică are următoarele proprietăţi:
 vectorii E şi B sunt ┴ între ei şi ┴ pe viteza de propagare v => unda electromagnetică este o
undă transversală.
1
 viteza de propagare a undei electromagnetice este v 
, valoarea ei maximă este c (viteza
εμ
luminii în vid)
 între modulele vectorilor E , B şi v există relaţia E = v B
  
Vectorial putem scrie: E  B  v
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Energia undei electromagnetice

Energia transportată de o undă electromagnetică este egală cu suma dintre energia câmpului
εE 2 V
B2 V
electric Wel 
şi energia câmpului magnetic Wmag 
unde V= volumul din spaţiu
2
2μ
unde se află câmpul magnetic / electric .
Energia câmpului electromagnetic este dată de relaţia:

 εE 2 B 2 
V
Welmag  

2μ 
 2

w elmag 

Welmag
V



εE 2 B 2

2
2μ

unde welmagt = densitatea volumică de energie electromagnetică

w



J
m3
 w elmag  V

elmag SI

Welmag

1

Dacă unda este plană şi se ţine cont de legătura dintre modulul celor doi vectori E = v B şi
viteza de propagare a undei

v

1

avem:

εμ

w elmag  εE 2 

B2
μ

Intensitatea undei electromagnetice = puterea medie transportată de undă prin unitatea de
suprafaţă
P
ISI  1W2
I  med
;
S
m
Puterea medie într-o perioadă este egală cu jumătate din valoarea maximă a puterii:

I

Pmax Welmag,max  Welmag,max v 1
1


 vw elmag,max  εvE 2
2S
2TS 
2V
2
2


= viteza
T
Intensitatea undei electromagnetice depinde direct proporţional de pătratul intensităţii
câmpului electric.
unde

V  SL = volumul şi

v
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Clasificarea undelor electromagnetice

După fenomenele care stau la baza producerii, lor radiaţiile electromagnetice pot fi:
 herţiene= obţinute datorită oscilaţiilor electronilor în circuitele oscilante LC
 termice = obţinute prin transformarea energiei interne a unui corp în energie electromagnetică.
 de frânare = obţinute la frânarea bruscă a electronilor în câmpul nucleului atomic.
 de sincroton = obţinute la mişcarea electronilor în câmp magnetic.
După frecvenţa sau lungimea de undă a radiaţiilor electromagnetice:
1.
Unde radio, cu frecvenţe 1MHz ÷ 1GHz şi lungimi de undă de la câţiva km ÷ 30 cm
 unde lungi (30km – 75cm)
 unde medii (750m – 50m)
 unde scurte (50m – 10m)
 unde FM
2.
Microundele, au lungimi de undă între 30cm ÷ 1mm, iar frecvenţe de 1GHz ÷ 3  1011 Hz
Se folosesc în telecomunicaţii, la radar şi în cercetarea ştiinţifică. Se subâmpart în :
o decimetrice
o centimetrice
o milimetrice
3.
Radiaţia infraroşie = radiaţia produsă de corpurile încălzite.
Au lungimi de undă de la 10 3  0,78  10 6 m şi frecvenţe cuprinse între 0,3THz ÷ 400THz
Se pot clasifica în:
 infraroşu apropiat
 infraroşu intermediar
 infraroşu depărtat
4.
Radiaţia vizibilă cu lungimea de undă cuprinsă între 0,76  10 6 m  0,4  10 6 m
5.
Radiaţia ultravioletă, se obţine la descărcarea electrică în gaze a moleculelor şi atomilor
(λ  3,8  10 7  6  10 10 m)
6.
Radiaţiile x (Röntgen)
7.
Radiaţiile y, sunt produse de către nucleele atomilor
Au frecvenţa cuprinsă între 3  10 18  3  10 22 Hz

35

Aplicaţii ale undelor electromagnetice

Undele radio modulate în amplitudine AM sau în frecvenţă FM =undele cu lungimea de undă
cea mai mare din domeniul undelor electromagnetice. Ele transportă semnalele pentru radio (ce se
transformă în semnale audio), pentru televizor (ce se transformă în semnale audio sau video), sau
telefonul celular.
Cu radio-telescoapele se observă obiecte din spaţiu care emit unde electromagnetice în
domeniul frecvenţelor radio (planete, comete, nori gigantici de gaz şi impurităţi, stele, galaxii)
Studiul undelor radio emise de astfel de surse permite astronauţilor să obţină informaţii
despre compoziţia, structura şi mişcarea acestora. Radio astronomia are avantajul că observaţiile
făcute cu unde radio nu sunt afectate de lumina solară, nori şi ploaie.
Microundele = unde electromagnetice cu lungime de undă măsurată în centimetri
Benzile de lungime de undă utilizate în detecţia cu radar sunt cuprinse între 300cm şi 30cm.
Radarul emite un semnal în domeniul microundelor şi detectează semnalul reflectat de obiectul
pe care vrea să-l localizeze. Măsurând timpul de la emisia semnalului la detecţia acestuia se determină
distanţa la care se află obiectul.
Microundele cu lungimile de undă cele mai mari ( de dimensiunea labei piciorului) se utilizează
la încălzirea alimentelor în cuptoarele cu microunde.
Microundele cu lungimi de undă mici stau la baza funcţionării turnurilor radar utilizate pentru
transmisia informaţiilor de tipul celor telefonice sau prin internet de la o localitate la alta.
Deoarece microundele pot penetra prin ceaţă, ploaie uşoară, nori şi fum sunt bune pentru a
“privi “suprafaţa Pământului din spaţiul cosmic.
Există cuptoare cu raze infraroşii utilizate pentru prepararea hranei sau pentru încălzire.
Undele din IF apropiat sunt utilizate la telecomanda aparatelor electronice.
Corpul uman emite unde în domeniul infraroşu, proprietate utilizată în termografie (harta
termică a organismului folosită în depistarea tumorilor).
Undele din IF sunt utilizate pentru efectuarea unor fotografii, noaptea sau în zone
întunecoase
Undele electromagnetice din domeniul vizibil au aplicaţii la : obţinerea curcubeului, a becului
cu incandescenţă, a fotografiei unei localităţi dintr-o navetă spaţială. (telescoapele, sateliţii).
Undele ultraviolete nu sunt vizibile de către ochiul omenesc, dar sunt văzute de unele insecte
(bondarul) şi sunt responsabile pentru bronzarea pielii, deoarece stimulează reacţia de producere a
pigmentului din piele.
Majoritatea obiecteloar cosmice emit în domeniul ultraviolet.
Razele x (Röntgen) sunt folosite la obţinerea anumitor fotografii, radiografii (dentare, la
plămâni). Atmosfera Pământului absoarbe o cantitate mare de raze x, ceea ce este bine pentru noi, dar
rău pentru astronauţi. Din acest motiv sateliţii artificiali au montate telescoape şi detectoare de raze x.
Razele x în exces sunt dăunătoare organismelor vii.
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Poluarea electromagnetică

a) Undele invizibile şi efectele lor







Liniile de înaltă tensiune provoacă zone invizibile de poluare electromagnetică nocive
pentruorganismele vii .( adăugându-se celor produse de câmpul electromagnetic terestru)
Câmpurile electromagnetice continue au un efect limitat, în schimb cele alternative provoacă
perturbări ale somnului şi tulburări cardiace.
Aparatele electrocasnice ( televizorul , combina audio , maşina de spălat, frigiderul , fierul de
călcat , calculatorul, telefoanele celulare, cuptorul cu microunde ) creează câmpuri
electromagnetice.
Riscurile apariţiei leucemiei sunt de 4ori mai mari la persoanele care trăiesc în apropierea
liniilor de înaltă tensiune .
Cercetătorii belgieni au avansat ideea că , nu ploile acide , ci acţiunea radarelor cauzează
diferite maladii copacilor (Efectele negative ar putea fi înlăturate dacă s-ar modifica sistemele
de emisie, prin inversare de polaritate).
Crescătorii de animale se plâng de mortalitatea în continuă creştere şi productivitatea scăzută a
oilor şi vitelor ,care trăiesc aproape de liniile de înaltă tensiune şi antenele situate în apropierea
stânelor.
b) Sugestii utile pentru a ne feri de radiaţiile electromagnetice

 Împământarea trebuie să nu aibă nici o defecţiune
 Cablurile de alimentare ale aparatelor trebuie să fie izoate
 Să dormim la o distanţă de cel puţin 70cm de aparatele care produc unde electromagnetice
 Razele emise de televizoare şi combinele audio sunt periculoase deoarece trec prin pereţii
despărţitori
 Trebuie evitate saltelele care au spire metalice
 Circuitele electrice generează câmpuri electrice chiar dacă aparatele nu funcţionează deoarece
una din cele două faze rămâne activă ( Se folosesc veiozele cu intrerupător bipolar sau
intrerupătoarele automate de la nivelul tabloului electric)
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OPICA ONDULATORIE
Noţiuni de bază despre luminii

Lumina este o undă electromagnetică .
Spectrul undelor electromagnetice = spectrul vizibil ( 4  10 7  7  10 7 m )
Se folosesc submultiplii:
• micrometrul 1μm = 10 6 m
• nanometrul 1nm = 10 9 m
• angstrom
1Å = 10 10 m
Lumina este diferită de restul undelor electromagnetice deoarece impresionează organul vizual
uman , ochiul
Senzaţia vizuală produsă asupra ochiului se manifestă în două moduri : senzaţia de culoare şi
senzaţia de intensitate.
Lumina este diferită de restul undelor electromagnetice deoarece impresionează organul vizual
uman , ochiul
Senzaţia vizuală produsă asupra ochiului se manifestă în două moduri : senzaţia de culoare şi
senzaţia de intensitate.
Efectele luminoase sunt produse de componenţa electrică a câmpului electromagnetic şi nu
depind de orientarea acestuia.
1
Viteza de propagare a luminii este v 
εμ
m
1
Viteza de propagare a luminii în vid este c 
, valoarea ei este c  3  10 8
s
ε0μ0
Raportul dintre viteza luminii în vid şi viteza luminii într-un mediu oarecare = indice de
μ
c
ε
refracţie absolut n   εrμr , unde εr 
şi μr 
v
ε0
μ0
Proprietăţile optice electrice şi magnetice ale unui mediu sunt legate de indicele de refracţie
absolut n.
Indicele de refracţie este o constantă de material ce caracterizează mediul din punct de vedere al
propagării undelor electromagnetice.
Proprietăţile optice ale mediului modifică viteza şi lungimea de undă a luminii lăsând
c
λ0
neschimbată frecvenţa acesteia ν 
şi λ 
n
n
Se numeşte drum optic (Δr) distanţa parcursă de lumină în intervalul de timp Δt în vid cu
viteza c
Δx = v Δt
(Δr ) = c Δt
Relaţia dintre drumul geometric şi drumul optic este : (Δr) = n Δx
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Fenomenul de dispersie

Indicele de refracţie depinde de natura mediului prin care se propagă lumina şi de lungimea de
undă a acesteia λ (frecvenţa).
n = n(λ)
Dispersie = fenomenul de variaţie a indicelui de refracţie cu lungimea de undă λ(frecvenţa) a
luminii ce străbate mediul.
Vidul este un mediu optic nedispersiv !
Dispersia poate fi:

normală , dacă la creşterea lungimii de undă indicele de refracţie scade

anormală , dacă la creşterea lungimii de undă indicele de refracţie creşte
Fenomenul de dispersie poate fi evidenţiat cu ajutorul unei prisme optice .
O masură a dispersiei este distanţa unghiulară dintre lumina roşie şi cea violetă
.

Dispersia apare ca rezultat al interacţiunii dintre câmpul electromagnetic al undei luminoase şi
sarcinile electrice ce alcătuiesc substanţa
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Noţiuni de interferenţă

Interferenţa luminii = suprapunerea undelor luminoase având drept rezultat modificarea
repartiţiei spaţiale a intensităţii luminoase.
Interferenţa este staţionară dacă diferenţa de fază Δφ dintre undele care interferă nu se
modifică în timp
Undele pentru care diferenţa de fază Δφ rămâne constantă în timp = unde coerente .Coerenţa
este o condiţie necesară pentru a obţine interferenţa undelor luminoase.
Lumina emisă de sursele luminoase constă în trenuri de undă, emise în general în mod
independent, nedeterminate şi în fază ( τ  10 8 s,   3m,
t  10 4 s ).
Procesul de inregistrare a intensităţii luminoase implică o dublă operaţie de mediere atât în timp
cât şi în spaţiu.
Având în vedere mecanismul de emisie a luminii undele luminoase independe nu interferă.
Obţinerea undelor coerente este posibilă prin divizarea frontului de undă provenit de la o
singură sursă. Undele rezultate sunt suprapuse , după ce au parcurs drumuri optice diferite (obţinânduse fenomenul de interferenţă).
În câmpul interferenţial vor exista maxime şi minime luminoase numite franje de
interferenţă.
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Dispozitive interferenţiale. Dispozitivul lui Young

Este un dispozitiv ce utilizează drept modalitate de obţinere a undelor coerente divizarea
frontului de undă.
Construcţie:
- o sursă de lumină monocromatică S;
- un paravan P, cu două fante dreptunghiulare S1 , S2 ;
- un ecran E

Funcţionare:
Undele emise de sursă ,ajung la cele două fante S1 si S2 ,care conform principiului lui
Huygens ,devin surse secundare. Undele secundare emise de acestea sunt coerente (provin de pe
aceeaşi suprafaţă de undă ) şi deci interferă.
Rezultatul interferenţei se observă pe ecranul E ,indiferent de poziţia acestuia faţă de paravanul
P => interferenţa este nelocalizată.
Franjele de inerferenţă sunt rectilinii, paralele şi echidistante.

Diferenţa de drum dintre cele două unde este: δ  2sinθ  2θ

tgθ  θ 

x
2x
δ
D
D

Poziţia maximelor se obţine pentru un număr par de semilungimi de undă:
λ
δ  2k , k  0,1,2....
2
λD
xk  k
= poziţia maximului de interferenţă
2
Poziţia dintre două maxime sau minime consecutive = interfranjă i
(Ea nu depinde de ordinul de interferenţă).
λD
i  x k 1  x k 
2
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Interferenţa prin lama cu feţe plan paralele

Este un dispozitiv cu ajutorul căruia se obţine fenomenul de interferenţă prin divizarea
amplitudinii undei.
Figura de interferenţă este localizată la infinit sau în imediata vecinătate a suprafeţei
reflectătoare => interferenţă localizată.
Lama cu feţe plan paralele = mediu transparent şi omogen limitat de două suprafeţe plane şi
paralele.

Starea de interferenţă este determinată de diferenţa de fază dintre undele reflectate.
Undele reflectate sunt coerente , deoarece provin de la una şi aceeaşi undă.
Diferenţa de drum optic dintre cele două unde care interferă este:
λ
δ  (L1 )  (L 2 )  n(AB  BC)  (AD  )
2
λ
(L1 )  AB  BC ; (L 2 )  AD 
2


, apare datorită pierderii unei semiunde.
2

Folosind legea a II-a refracţiei ( sin iˆ  n sin rˆ ) şi exprimând AB şi AD în funcţie de
grosimea lamei avem:

d
AB
sinr̂
AC  2AO

AC  2dtgr̂  2d
cosr̂
λ
δ  2ndcosr̂ 
Diferenţa de drum va fi:
2
λ
La incidenţă normală iˆ  0 avem: δ  2nd 
2
AB  BC;

AD

AC
AO AC
tgr̂ 

d
2d

sin î 



AD  ACsinî

cosr̂ 



AB 

d
cosr̂



42

Pana optică

Pana optică = mediu transparent şi omogen limitat de 2 suprafeţe plane ce fac între ele un
unghi mic.
α = unghiul penei
M = punctul de interferenţă

Dacă unda incidentă este perpendiculară pe planul penei , planul de localizare al franjelor se va
afla în interiorul penei => se spune că franjele sunt localizate pe pană.
Starea de interferenţă este determinată de grosimea penei => franje de egală grosime.
Condiţia de interferenţă este:
λ
δ  2nd 
2
La incidenţă normală pentru maximul de ordinul k şi ( k+1) avem:
λ
2nd k   kλ
2
λ
2nd k 1   (k  1)λ
2
λ

d k 1  d k 
tgα  α
2n

Din geometria figurii rezultă:

i

d k 1  d k
λ

tgα
2nα

Aplicaţii:
 ca și strat reflex sau antireflex în funcţie de faza undelor ce ies din pană;
 la obţinerea oglinzilor;
 verificarea calităţii suprafeţelor.
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