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Oscilaţii armonice libere

Capitolul 19. Oscilaţii armonice libere.
Compunerea oscilaţiilor
armonice
19.1. Oscilații armonice libere
Variația periodică sau aproape periodică a stării unui sistem,
însoțită de transformarea energiei lui dintr-o formă în alta se
numește oscilație sau proces oscilatoriu.
În calitate de exemple de mișcări oscilatorii servesc oscilațiile
pendulelor, a diferitor construcţii, a părţilor componente ale
maşinilor şi mecanismelor, a membranelor difuzoarelor ş. a.
Sistemul care efectuează oscilații se numește sistem oscilatoriu.
Oscilațiile ce se produc în sistem în absenţa acţiunilor externe se
numesc oscilaţii proprii sau libere, iar cele ce se produc datorită
acţiunilor variabile externe se numesc oscilaţii forţate.
Dacă în procesul oscilatoriu valorile mărimilor fizice ce
caracterizează starea sistemului oscilatoriu se repetă peste intervale
egale de timp, atunci oscilaţiile se numesc periodice. Intervalul
minim de timp ce satisface acestei condiţii se numeşte perioadă a
6

oscilaţiilor. Ea se notează cu litera T și se măsoară în secunde ( s ).
Numărul de oscilaţii complete efectuate în unitatea de timp se
numeşte frecvenţă a oscilaţiilor. Ea se notează cu litera grecească  .
Astfel, dacă în intervalul de timp t sistemul a efectuat N oscilații
periodice, atunci frecvenţa oscilaţiilor



N
N
1

 .
t
NT T

(19.1)

Unitatea frecvenței oscilațiilor în SI este hertzul (1 Hz = 1 s–1).
Numărul de oscilaţii complete efectuate în  2  s se numește
frecvență ciclică sau pulsație a oscilațiilor și în SI are unitatea rad/s:

  2 

2
.
T

(19.2)

Pe parcursul procesului oscilatoriu periodic orice mărime fizică  ce
caracterizează starea sistemului oscilatoriu variază astfel încât

 t  T    t  .

(19.3)

Dacă variația mărimii fizice  are loc după o lege armonică (a
sinusului sau a cosinusului)

  t   A sin 0t  0  ,

(19.4)

atunci oscilațiile se numesc armonice. Valoarea, la un moment dat,
a unei mărimi fizice care variază periodic în timp   t  se numește
elongație. De exemplu, în cazul oscilaţiilor mecanice ale unui corp,
elongaţia reprezintă valoarea deplasării lui de la poziția de echilibru
la un moment de timp dat. Mărimea fizică   t  poate fi deplasarea

x a unui punct material de la poziţia de echilibru, viteza v a acestuia,
accelerația sa a , energia lui cinetică Ec sau potențială E p , presiunea
7
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p sau densitatea aerului  în unda sonoră, sarcina q a unei armături
a condensatorului, tensiunea dintre armături U , intensitatea I a
curentului electric într-un circuit, intensitatea E a câmpului electric,
inducția câmpului magnetic B ș. a. Valoarea maximă a elongaţiei
mărimii fizice max  A  const  0 se numește amplitudine a
oscilaţiilor.
Valoarea mărimii fizice   t  la momentul de timp arbitrar t este
determinată de faza oscilațiilor   t   0t  0 . Valoarea fazei
oscilațiilor la momentul inițial de timp   0   0 se numește fază
inițială.
Să stabilim ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor armonice. Pentru
aceasta calculăm derivatele de ordinul întâi  și de ordinul doi  ale
mărimii   t  (19.4):

  A0 cos 0t  0   A0 sin 0t  0   2  ,

(19.5)

   A02 sin 0t  0   A02 sin 0t  0    .

(19.6)

Din (19.5) se observă că mărimea  , de asemenea, efectuează
oscilații armonice cu aceeași frecvență ciclică 0 a oscilațiilor
armonice (19.4), dar avansează cu  2 față de  și are amplitudinea

A0 . Mărimea  , după cum se vede din (19.6), efectuează oscilații
armonice cu aceeași frecvență ciclică 0 ca și mărimea  , avansează
cu  față de  și are amplitudinea A02 . Ţinând seama de (19.4),
din (19.6) se obţine

  02    02  0 .
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(19.7)

Aceasta este ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor armonice. Ea arată
că orice mărime fizică  poate să efectueze oscilaţii armonice, numai
dacă variaţia ei satisface ecuaţiei (19.7).
Să examinăm mai detaliat oscilaţiile mecanice ale unui punct
material de-a lungul axei Ox în jurul poziției sale de echilibru,
inclusiv transformarea energiei punctului material dintr-o formă în
alta. Înlocuind în (19.4)   t  prin deplasarea x de la poziţia de
echilibru, obținem următoarea lege a oscilaţiilor punctului material
pe direcția axei Ox :

x  A sin 0t  0  .

(19.8)

Viteza şi accelerația punctului material sunt:

v  x  A0 cos 0t  0   v0 cos 0t  0  ,
, (19.9)
a  x   A02 sin 0t  0   a0 sin 0t  0   02 x,
unde v0  A0 și a0  A02 sunt amplitudinile vitezei şi, respectiv,
acceleraţiei punctului material.
Oscilațiile libere (proprii) ale punctului material se produc sub
acţiunea unei forţe ce apare în interiorul sistemului. Valoarea ei este
determinată de legea a doua a lui Newton. Substituind în expresia
matematică a acestei legi expresia a doua (19.9), obținem:

F  ma  F  m02 x  F  m02 x  i ,

(19.10)

unde m este masa punctului material. Această forţă are proprietăţile
forţei elastice (vezi §2.4), fiind proporțională cu deplasarea x a
punctului material de la poziţia de echilibru şi orientată în sens opus
acesteia, dar poate fi și de altă natură. Ea se numește cvasielastică.
Energia cinetică a punctului material

9
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2
2
mv2 mv0 cos 0t  0 
Ec 


2
2



1
mA202 cos 2 0t  0  .
2

(19.11)

Trecând în (19.11) la argumentul unghiului dublu în conformitate cu
formula cos2   1  cos 2  2 , obținem
Ec 

1
mA202 1  cos  20t  20   .
4

(19.11,a)

De aici rezultă că energia cinetică Ec a punctului material, de
asemenea, efectuează oscilații armonice cu frecvența ciclică 20 ,
perioada T0 2 și amplitudinea mA202 4 în jurul valorii ei medii

Ec  mA202 4 . În decursul unei perioade T0 2 energia cinetică
variază de la 0 până la valoarea maximă mA202 2 .
Energia potenţială a punctului material conform definiţiei (vezi
p.3.2) şi formulei (3.13)) este

Ep 

m02 x 2 1
 mA202 sin 2 0t  0  .
2
2

(19.12)

Trecând și în (19.12) la argumentul unghiului dublu în conformitate
cu formula sin 2   1  cos 2  2 , obținem
1
mA202 1  cos  20t  20   
4
1
 mA202 1  cos  20t  20     .
4

Ep 

(19.12,a)

Din (19.12,a) se observă că energia potențială E p a punctului material,
ca și energia cinetică Ec , efectuează oscilații armonice cu frecvența
10

ciclică 20 , perioada T0 2 și amplitudinea mA202 4 în jurul valorii
sale medii E p  mA202 4 . În decursul unei perioade T0 2 energia
potențială variază de la 0 până la valoarea maximă mA202 2 , dar este
defazată înainte cu  față de energia cinetică. Aceasta înseamnă
că la momentul de timp, când energia potențială este maximă
( E p ,max  mA202 2 ), energia cinetică este minimă ( Ec ,min  0 ) și
invers. Din această cauză energia mecanică totală a punctului material
în decursul procesului oscilatoriu se menţine constantă şi este egală cu

mA202 2 :
E  Ec  E p 

mA202
 const
2

(19.13)

Variațiile energiilor cinetică și potenţială în
decursul procesului oscilatoriu pentru cazul când
faza inițială a oscilațiilor
0  0 sunt reprezentate

Fig. 19.1
grafic în figura 19.1.
Să examinăm acum mai detaliat câteva procese oscilatorii
concrete:
19.1.1. Oscilaţiile pendulului elastic
Fie o bară subțire netedă fixată
orizontal de un perete, pe care este
îmbrăcată o bilă de masa m prevăzută
cu un orificiu prin care trece bara (fig.
19.2). Bila este agăţată de perete cu
ajutorul unui resort absolut elastic
11

Fig. 19.2

Oscilaţii armonice libere
având constanta de elasticitate k . Orientăm axa de coordonate Ox
de-a lungul barei. Originea de coordonate O este luată în punctul ce
coincide cu poziţia de echilibru a bilei. După abaterea bilei de la
poziţia de echilibru, bila va efectua o mişcare oscilatorie. În poziţia
arbitrară a bilei, când abaterea ei de la poziţia de echilibru este x ,
asupra bilei va acționa din partea resortului forța de elasticitate
Fel  kx . Mişcarea bilei se supune legii a doua a lui Newton:
ma  Fel  mx  kx  x 

k
x0.
m

(19.14)

Din comparaţia ecuaţiei (19.14) cu ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor
armonice (19.7) rezultă că bila efectuează oscilaţii armonice cu
frecvenţa ciclică

02 

k
m

 0 

k
.
m

(19.15)

Perioada oscilaţiilor armonice ale bilei
T0 

2

0

 2

m
.
k

(19.16)

Punctul material care efectuează oscilaţii armonice de-a lungul unei
drepte sub acțiunea forței elastice sau cvasielastice se numește
oscilator liniar armonic. Frecvenţa ciclică şi perioada oscilaţiilor
oscilatorului liniar armonic sunt, prin urmare, exprimate prin
formulele (19.15) şi, respectiv, (19.16).
19.1.2. Oscilațiile pendulului fizic și ale celui matematic
Orice corp solid ce se poate roti liber sub acţiunea forţei de
greutate în jurul unei axe care nu trece prin centrul de masă al
acestuia, numită și axă de pendulare, se numește pendul fizic.
12

Fiind abătut din poziția de echilibru,
pendulul va efectua oscilații în jurul
acestei poziţii. Mişcarea pendulului
fizic se supune legii a doua a lui
Newton pentru mișcarea de rotație
(4.14): M  I  , unde M este
momentul rezultant al forţelor ce
acţionează asupra pendulului în raport
Fig. 19.3
cu axa de pendulare, I este momentul
de inerție al pendulului față de aceeași axă, iar    este accelerația
unghiulară a pendulului. Momentul M al forțelor se reduce la
momentul forţei de greutate care este egal cu produsul dintre forța
mg și brațul ei OA  l sin  , unde l  OC este distanța de la axa de
pendulare până la centrul de masă C (fig. 19.3,a). Forţa de reacţiune
N a axei cu punctul de aplicare în O nu are braţ şi, prin urmare, nici
moment. Momentul forţei de greutate întotdeauna roteşte pendulul în
sens opus unghiului de rotație  , sensul pozitiv al căruia este cel

trigonometric. De aceea M  mgl sin  . Obținem
I   M  I  mgl sin    

mgl
sin   0 .
I

(19.17)

Comparând (19.17) cu ecuația oscilațiilor armonice (19.7) se observă
că pendulul fizic, în general, efectuează altfel de oscilaţii decât cele
armonice. Acestea, totuşi, devin armonice, dacă unghiurile de abatere
ale pendulului sunt atât de mici, încât sin    , unde  se măsoară
în radiani. Condiţia sin    este satisfăcută atunci când   5 . În
acest caz ecuaţia (19.17) devine



mgl
 0
I
13

(19.18)
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şi acum coincide ca formă cu (19.7). Rezultă că pendulul realizează
oscilaţii armonice mici cu frecvenţa ciclică

0 

mgl
I

(19.19)

şi perioada
T0 

2

0

 2

I
.
mgl

(19.20)

După cum arată calculele, care se confirmă şi în experiment,
atunci când   5 perioada oscilațiilor nearmonice ale pendulului
fizic depinde de amplitudinea unghiulară a oscilațiilor 0 în
conformitate cu relația:
T0  2

I
mgl

  1  2 2 0  1 3  2 4 0


1    sin
 sin
2 2 4
2
  2 


.


(19.21)

Observăm, că dacă masa pendulului m este concentrată în centrul
de masă C , atunci pendulul fizic se transformă într-un pendul
matematic (fig.19.3,b). Momentul lui de inerție în raport cu axa de
pendulare se calculează ca pentru un punct material: I  ml 2 . De
aceea,

0 

mgl

I

g
l

(19.19,a)

şi
T0  2

I
l
 2
.
mgl
g

14

(19.20,a)

Lungimea unui pendul matematic care are aceeaşi perioadă ca şi
pendulul fizic dat se numește lungime redusă lred a pendulului fizic.
Din compararea relațiilor (19.20) și (19.20,a), pentru lungimea
redusă a pendulului fizic se obţine

l
I
I
.
 red  lred 
mgl
g
ml

(19.22)

19.1.3. Oscilaţii libere în circuitul oscilant
Oscilații armonice libere pot avea loc în anumite situaţii şi în
circuitul oscilant constituit dintr-un condensator de capacitate C și o
bobină de inductanță L , conectate între ele prin intermediul a două
conductoare (fig. 19.4). După încărcarea condensatorului cu o sarcină
q0 , acesta începe să se descarce prin
bobină. Curentul variabil dă naștere
unui curent de autoinducție prin
bobină, care reîncărcă condensatorul.
După reîncărcarea lui totul se va repeta
în sens invers ş. a. m. d. Astfel, sarcina
Fig. 19.4
de pe armături, diferența de potenţial
dintre ele, dar şi intensitatea curentului
din circuit vor efectua oscilaţii. Ele au căpătat denumirea de oscilaţii
electromagnetice. Pentru a obţine ecuaţia diferenţială a acestor
oscilaţii, vom presupune că valoarea instantanee a intensității
curentului în secțiunile transversale ale tuturor conductoarelor de
legătură și a sârmei bobinei este aceeaşi. Astfel de curenţi variabili se
numesc curenţi cvasistaţionari. Această supoziţie se bazează pe
faptul că acest curent este format de sarcinile puse în mişcare de
câmpul electromagnetic care se propagă în conductoare cu viteza
luminii c  3 108 m s . Dacă lungimea conductoarelor de legătură
împreună cu lungimea sârmei bobinei l  cT , unde T este perioada
15
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oscilaţiilor curentului din circuit, atunci deosebirea dintre valorile
intensităţii curentului din diferite secţiuni poate fi neglijată. De
exemplu, la o frecvență a oscilațiilor electromagnetice   1MHz ,
lungimea conductoarelor de legătură trebuie să satisfacă relația
l  300 m . La frecvenţe mai mici, condiţia este satisfăcută mai
bine.
Circuitul oscilant poate fi privit ca o porţiune neomogenă de
circuit, întrucât în bobină apare o t.e.m. de autoinducție

1ai  L dI dt  LI . Conform legii lui Ohm pentru porțiunea
neomogenă 1 L  2 (vezi (14.23))

IR  1  2  1ai ,
unde R este rezistența electrică a porțiunii 1 L  2 , iar diferența de
potențial 1  2   q C , întrucât curentul orientat de la placa
negativă spre cea pozitivă a fost considerat pozitiv. Astfel obținem
IR  

q
 LI .
C

Luând în considerare că intensitatea curentului cvasistaționar
I  dq dt  q , din relația precedentă obținem următoarea ecuație
diferenţială a oscilaţiilor electromagnetice din circuitul oscilant:
q

R
1
q
q  0.
L
LC

(19.23)

Din compararea ecuaţiei (19.23) cu ecuaţia diferenţială a oscilațiilor
armonice se observă că, în general, oscilaţiile electromagnetice din
circuitul oscilant nu sunt armonice. Ele devin armonice numai în
cazul când rezistența porțiunii de circuit 1 L  2 poate fi neglijată,
adică atunci când R  0 . În acest caz (19.23) trece în ecuaţia
diferenţială a oscilaţiilor armonice:
16

q

1
q  0.
LC

(19.24)

Rezultă, deci, că frecvenţa ciclică şi perioada oscilaţiilor armonice
libere din circuitul oscilant sunt:
1
(19.25)
0 
; T0  2 LC .
LC
Soluţia ecuaţiei (19.24) este

q  q0 sin 0t  0  ,

(19.26)

unde q0 este sarcina inițială de pe armăturile condensatorului, adică
amplitudinea sarcinii, 0 se determină cu relația (19.25), iar 0 este
faza inițială a oscilațiilor sarcinii. Intensitatea instantanee a
curentului din circuit este

I  q  q00 cos 0t  0   I 0 cos 0t  0  

 I 0 sin 0t  0   2  ,
unde I 0  q00  q0

(19.27)

LC este amplitudinea intensității curentului.

Din (19.27) se observă că intensitatea curentului din circuit
avansează cu  2 față de sarcina condensatorului. Diferenţa de
potenţial dintre armăturile condensatorului oscilează în aceeaşi fază
cu sarcina de pe ele. Într-adevăr
U  2  1 

q q0
 sin 0t  0   U 0 sin 0t  0  ,
C C

(19.28)

unde U0  q0 C este amplitudinea diferenței de potenţial. Astfel,
amplitudinea intensității curentului are aspectul:
17
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I 0  q0

LC 

U0
LC

.

(19.29)

Din compararea acestei expresii cu expresia legii lui Ohm pentru o
porţiune omogenă de circuit (14.16) rezultă că mărimea

L C are

semnificația unei rezistențe. Ea a căpătat denumirea de rezistenţă de
undă a circuitului oscilant.
La fel ca şi în cazul oscilaţiilor mecanice, în cazul celor
electromagnetice din circuitul oscilant are loc transformarea energiei
dintr-o formă în alta. Astfel, la momentul iniţial de timp când
condensatorului i s-a comunicat sarcina q0 , toată energia circuitului
oscilant este localizată în câmpul electric al condensatorului, având
valoarea maximă

We max  q02  2C  .

În continuare, sarcina

condensatorului începe să se micşoreze, iar odată cu ea se micşorează
și energia câmpului electric:

q2
q2
 0 sin 2 0t  0  
2C 2C
q02

1  cos  20t  20  .
4C 

We 

(19.30)

După intervalul de timp t  T0 2 această energie se transformă
complet în energia câmpului magnetic al bobinei. La acest moment
de timp energia câmpului electric atinge valoarea minimă

We min  0 , iar cea a câmpului magnetic atinge valoarea maximă
Wm max  LI 02 2 . Energia câmpului magnetic este în opoziţie de fază
faţă de energia câmpului electric:

LI 2 LI 02
Wm 

cos 2 0t  0  
2
2
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LI 02

1  cos  20t  20  
2 
LI 2
 0 1  cos  20t  20    .
2

(19.31)

La micșorarea energiei câmpului electric, cea a câmpului magnetic
crește și viceversa. Ţinând seama de (19.29), obținem că

q02  2C   I 02 LC 2C  LI 02 2 . Aceasta însemnă că, după cum se
observă din (19.30) şi (19.31), pe parcursul procesului oscilatoriu din
circuitul oscilant suma energiilor câmpurilor electric şi magnetic se
menţine constantă:

q02 LI 02
We  Wm 

 const .
2C
2

(19.32)

19.2 Compunerea oscilaţiilor armonice coliniare. Bătăi
În natură și tehnică există situații când sistemul oscilator participă
simultan în câteva procese oscilatorii armonice datorate acțiunii a
câtorva forțe cvasielastice. În asemenea situații apare necesitatea
determinării mișcării rezultante a sistemului oscilator, adică a
compunerii oscilațiilor menționate. În continuare vom analiza
compunerea a două oscilații armonice coliniare, adică a două oscilații
ce se produc în direcții
paralele. În calitate de
exemplu poate servi cazul
oscilațiilor pe un plan
înclinat al căruciorului 2
sub acțiunea forței elastice
exercitate
din
partea
Fig. 19.5
resortului b și împreună cu
primul cărucior sub acțiunea forței elastice exercitate din partea
19
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resortului a (fig. 19.5). Admitem că resorturile și cărucioarele sunt
identice, adică au aceleași constante de elasticitate k1  k2  k și,
respectiv, aceleași mase m1  m2  m . În acest caz frecvențele ciclice
ale oscilațiilor proprii ale ambelor cărucioare coincid: 01  02 

 k m  0 . Dacă pe planul înclinat s-ar afla numai căruciorul 1 cu
resortul a fixat de marginea planului, atunci acesta ar oscila în
conformitate cu legea:

1  t   A1 sin 1  t    A1 sin 0t  01  ,
iar dacă ar fi plasat numai cel de-al doilea cărucior cu resortul b,
atunci elongația lui ar fi

 2  t   A2 sin  2  t    A2 sin 0t  02  .
În cazul realizării montajului din figura 19.5 căruciorul 2 va efectua
o mișcare oscilatorie cu elongația

  t   1  t   2  t  .
Elongația rezultantă   t  poate fi determinată analitic prin
transformarea sumei 1  t    2  t  și
aducerea ei la o formă armonică.
Există, însă, și metoda grafică.
Această metodă se bazează pe faptul
că orice oscilație armonică (19.4)
poate fi reprezentată grafic cu
ajutorul unui vector A  t  numit și
fazor, care se rotește în sens
trigonometric (în sens opus acelor de
20

Fig. 19.6

ceasornic) cu viteza unghiulară 0 (fig. 19.6). Legea oscilațiilor
armonice (19.4) se obține la proiectarea acestui vector pe axa
ordonatelor. Compunerea a două oscilații armonice presupune
reprezentarea fiecăreia din ele cu ajutorul fazorilor A1  t  și A2  t  ,
determinarea fazorului sumă A  t  utilizând regula paralelogramului,
apoi determinarea proiecției acestuia pe axa ordonatelor (fig. 19.7).
Această construcție permite, de asemenea, determinarea amplitudinii
oscilației rezultante A , precum și a fazei inițiale a acesteia, dacă se
cunosc amplitudinile A1 și A2 ale oscilațiilor ce se compun, precum
și fazele lor inițiale 01 și 02 . Această metodă numită metoda
diagramelor vectoriale sau fazoriale poate fi utilizată și în cazul
compunerii unui număr mai mare de oscilații armonice.
Revenind la exemplul nostru, din figura 19.7 observăm că,
întrucât fazorii A1  t  și A2  t  se rotesc cu aceeași viteză unghiulară

0  k m , fazorul sumă A  t  se va roti, de asemenea, cu această
viteză unghiulară. Rezultă că faza oscilației rezultante a căruciorului
al doilea la orice moment de timp este   t   0t  0 . Astfel, după
cum se observă din figura 19.7, a, ecuația oscilațiilor rezultante are
aspectul

  t   A sin   t    A sin 0t  0  ,

(19.33)

unde A este amplitudinea oscilației rezultante, iar 0 este faza ei
inițială. Acestea pot fi determinate din diagrama vectorială construită
pentru momentul inițial de timp (fig. 19.7, b), aplicând teorema
cosinusurilor la unul din triunghiurile egale, în care este împărțit
paralelogramul de diagonala sa, precum și definiția tangentei:
21
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A2  A12  A22  2 A1 A2 cos 02  01 

(19.34)

și
tg 0 

  0
x



1  0    2  0 
x1  x2



A1 sin 01  A2 sin 02
. (19.35)
A1 cos 01  A2 cos 02

Astfel, la compunerea a două
oscilații armonice coliniare de
aceeași frecvență când defazajul lor este constant în timp
(astfel de oscilații se numesc
coerente) se obține o oscilație
armonică de aceeași frecvență, având amplitudinea și faza
inițială determinate de relațiile (19.34) și, respectiv, (19.35).
În funcție de defazajul oscilațiilor inițiale   02  01
amplitudinea variază de la valoarea minimă Amin  A1  A2 ,
când     2m  1  până
la valoarea maximă Amax = A1 +
+ A2, când   2m , unde

m este un număr întreg
nenegativ. În cazul când
  2m , oscilațiile ce se

Fig. 19.7

compun sunt în fază, iar în cazul când     2m  1  , acestea
sunt în opoziție de fază. Dacă     2m   2  , atunci
22

A  A12  A22 . În acest caz oscilațiile care se compun sunt în

cuadratură de fază. Dacă A1  A2 și oscilațiile sunt în opoziție de
fază, atunci se obține A  0 , adică oscilațiile se sting.
Dacă frecvențele ciclice ale oscilațiilor componente sunt diferite

1  2 , atunci vectorii A1  t  și A2  t  se rotesc cu viteze unghiulare
diferite, ceea ce conduce la deformarea paralelogramului din
diagrama vectorială (fig. 19.7,a) și, în consecință, la variația în timp
atât a amplitudinii oscilațiilor rezultante, cât și a fazei inițiale a
acesteia. Să analizăm mai detaliat cazul compunerii a două oscilații
coliniare cu frecvențe ciclice 1 și 2 ce diferă puțin între ele, adică

2  1  1 . După cum vom vedea în continuare, în acest caz în
sistem se stabilesc oscilații de o anumită frecvență, iar amplitudinea
lor variază în timp cu o altă frecvență. Acest caz corespunde situației
când masele cărucioarelor 1 și 2 și/sau constantele de elasticitate ale
resorturilor a și b reprezentate în figura 19.5 nu sunt egale, ci diferă
puțin între ele. Elongațiile acestor oscilații pot fi reprezentate sub
forma

1  t   A1 sin 1t  1  ,



2  t   A2 sin 2t  2  .

(19.36)

Aceste oscilații, în general, nu sunt coerente, însă dacă 2  1  1 ,
atunci ele pot fi considerate aproximativ coerente pe durata de timp

t , în care defazajul variază puțin, adică 2  1 t  2 , sau
t   coer , unde

 coer 

2
2  1
23
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și se numește timp de coerență.
Pentru simplificarea calculelor, reprezentăm elongația oscilației
rezultante sub forma:

  t   A sin t   

(19.38)

  1  2  2,

1    ,






2     ,
  1  2  2.

(19.39)

și introducem notările

Substituind (19.39) în (19.36), obținem:

1  t   A1 sin     t  1  ,


 2  t   A2 sin     t   2  .

(19.40)

Elongația oscilațiilor rezultante este egală cu suma elongațiilor
oscilațiilor componente:

  t   1  t   2  t  
 A1 sin t   t  1    A2 sin t   t   2   .

Transformăm această relație utilizând formula trigonometrică
sin(   )  sin  cos   cos  sin  și grupând termenii de pe lângă

sin t și cos  t . Obținem:

  t   A1 sin t cos  t  1   cos t sin  t  1   
 A2 sin t cos  t   2   cos t sin  t   2   
  A1 cos  t  1   A2 cos  t  2   sin t 
  A1 sin  t  1   A2 sin  t   2   cos t.
24

Pe de altă parte

  t   A sin t     A sin t cos   A cos t sin  .
Comparând termenii de pe lângă sin t și cos  t din ultimele două
relații, avem:
 A cos   A1 cos  t  1   A2 cos  t  2  ,



 A sin   A1 sin  t  1   A2 sin  t  2  .

(19.41)

Luând raportul acestor două ecuații, obținem

tg  

A1 sin  t  1   A2 sin  t  2 
.
A1 cos  t  1   A2 cos  t  2 

(19.42)

Din această formulă se observă că faza inițială a oscilațiilor rezultante
depinde de timp.
Ridicând la pătrat relațiile (19.41) și adunându-le, folosind
formula

trigonometrică

cos  cos   sin  sin   cos     ,

determinăm amplitudinea oscilațiilor rezultante:
A2  A12  A22  2 A1 A2 cos  t  1  cos  t   2  
 sin  t  1  sin  t   2   
 A12  A22  2 A1 A2 cos  t  1    t   2   

 A12  A22  2 A1 A2 cos  2t  1  2  .

(19.43)

După cum se observă din relația (19.43), amplitudinea rezultantă la
compunerea a două oscilații coliniare de frecvențe ce diferă cu 
depinde de timp. Se pot evidenția câteva cazuri particulare:
25
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1. Dacă 1  2 , atunci relațiile (19.42) și (19.43) trec în relațiile
(19.35) și, respectiv, (19.34), după cum și trebuie să fie.
2. A1  A2  A0 și 1  2  0 . În acest caz, după cum rezultă din
(19.43), amplitudinea oscilațiilor rezultante devine

A  A0 1  1  2cos  2t   2 A0 cos  t  ,
întrucât

1  cos(2 )  2cos2  .

Deoarece

conform

(19.39)

  1  2  2 și   1  2  2 , elongația rezultantă devine

  t   2 A0 cos  t  sin t  
   2   1  2 
 2 A0 cos  1
t  sin 
t.
 2
  2


(19.44)

În figura 19.8 este
reprezentat graficul
dependenței elongației
rezultante

 t 

de

timp (linia continuă),
din care se vede că
oscilațiile rezultante
sunt oscilații armonice
cu frecvența ciclică

Fig. 19.8

  1  2  2 , dar cu amplitudinea modulată, în sensul că
aceasta se modifică periodic în timp (linia întreruptă). Acest fenomen
se numește bătăi. Perioada bătăilor este intervalul de timp între două
treceri succesive ale amplitudinii rezultante prin valoarea minimă sau
maximă. Valorile perioadei și frecvenței bătăilor sunt
26

2
4
1   2

; b   1
.
 1  2
Tb
4

Tb 

(19.45)

Perioada oscilațiilor mărimii   t  este mult mai mică decât perioada
bătăilor:

T

2





4
 Tb ,
1  2

întrucât frecvențele ciclice 1 și 2 diferă foarte puțin între ele.
Dacă se compun mai multe oscilații armonice de frecvențe
multiple 0 , 20 ,30 , , n0 , , atunci se obțin oscilații
nearmonice, dar periodice cu perioada T0  2 0 . Acest rezultat ne
arată că orice oscilație nearmonică   t  , dar periodică, poate fi
reprezentată ca o superpoziție de oscilații armonice simple cu
frecvențe ciclice multiple frecvenței ciclice fundamentale
0  2 T0 . Această reprezentare are aspectul

 t  

a0 
   an cos n0t  bn sin n0t  
2 n1



a0 
  An sin  n0t  n 
2 n1

(19.46)

și se numește analiză armonică a oscilațiilor periodice compuse sau
dezvoltare în serie Fourier a acestei funcții. Termenii acestei serii
se numesc prima armonică sau armonică fundamentală, a doua
armonică, a treia armonică ș. a. m. d. Totalitatea frecvențelor acestor
armonici se numește spectru de frecvențe al oscilațiilor compuse

  t  . Oscilațiile periodice posedă spectre discrete de frecvențe, iar
cele neperiodice – spectre continue de frecvențe.
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19.3 Compunerea oscilațiilor armonice reciproc
perpendiculare
Considerăm un punct material de masă m solicitat să oscileze
simultan de-a lungul a două direcții reciproc perpendiculare. În
calitate de exemplu ar putea fi un fascicul de electroni care trece
printre armăturile a două condensatoare de deviere orizontală și
verticală, la care sunt aplicate diferențe de potențial care variază
armonic. Analizăm mai întâi cazul când frecvențele ciclice ale
tensiunilor aplicate la ambele perechi de plăci sunt egale:

U x  U 0 x sin(0t  01 ),


U y  U 0 y sin(0t  02 ).

Apare întrebarea: Ce traiectorie va descrie fasciculul de electroni pe
un ecran situat la o anumită distanță de aceste condensatoare? Este
evident că acțiunea forței electrice va impune fasciculul de electroni
să oscileze de-a lungul axelor de coordonate după legi armonice,
având următoarele ecuații ale elongațiilor pe aceste axe:

 x  t   A1 sin 0t  1  ,



 y  t   A2 sin 0t  2  .

(19.47)

Pentru determinarea ecuației traiectoriei fasciculului de electroni pe
ecran, trebuie să eliminăm timpul din ecuațiile (19.47). Pentru
aceasta reprezentăm aceste ecuații sub forma:

 x t 
 sin 0t  1   sin 0t cos 1  cos 0t sin 1 ,

A
 1
(19.48)

 y t 
 A  sin 0t   2   sin 0t cos  2  cos 0t sin  2 .
 2
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Înmulțim prima ecuație (19.48) cu sin 2 , iar a doua – cu sin 1 și le
scădem, scoatem factorul comun sin 0t în fața parantezei și folosim
formula trigonometrică

sin 2 cos 1  cos 2 sin 1  sin 2  1  .

Obținem:

x
y
sin 2  sin 1  sin 0t  sin 2 cos 1  cos 2 sin 1  
A1
A2
 sin 0t sin 2  1  ,

(19.49)

Analogic, înmulțind prima ecuație (19.48) cu cos 2 , iar a doua – cu

cos 1 și scăzându-le, obținem

x
y
cos 2  cos 1  cos 0t  sin 1 cos 2  cos 1 sin 2  
A1
A2
  cos 0t sin 2  1 

(19.50)

Ridicând la pătrat ecuațiile (19.49) și (19.50) și adunându-le, avem
x2 y 2
x y
 2 2
 sin 2 sin 1  cos 2 cos 1  
2
A1 A2
A1 A2
 sin 2 2  1   sin 2 0t  cos 2 0t 

sau luând în considerare că sin 2 sin 1  cos 2 cos 1  cos 2  1 
şi sin 2 0t  cos2 0t  1 , obținem
x2 y 2
x y
 2 2
cos 2  1   sin 2 2  1  ,
2
A1 A2
A1 A2
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Relația (19.51) este ecuația generalizată
a elipsei, adică a unei elipse rotite față de
axele de coordonate (fig. 19.9). Mișcarea
punctului material pe o astfel de
traiectorie se repetă în timp cu perioada
T0  2 0 , deci este, de asemenea, o
oscilație armonică. Ea se produce în
interiorul dreptunghiului cu laturile 2A1

Fig. 19.9

și 2A2 având centrul în originea de coordonate. Astfel de oscilații se
numesc oscilații polarizate eliptic. Pot avea loc situații când elipsa
generalizată se simplifică:
1. Dacă diferența fazelor inițiale ale oscilațiilor reciproc
perpendiculare este un multiplu par de  , adică 2  1  2n ,
atunci oscilațiile sunt în fază și ecuația traiectoriei are forma
x2 y 2
x y
 2 2
0,
2
A1 A2
A1 A2

sau
2

 x
y 
   0.
 A1 A2 

În acest caz oscilațiile rezultante au loc de-a lungul segmentului de
dreaptă (fig. 19.10)
A
y  2 x,
(19.52)
A1
având amplitudinea
A  A12  A22 .

Astfel de oscilații se numesc oscilații polarizate liniar.
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(19.53)

2. Dacă diferența fazelor inițiale ale oscilațiilor reciproc
perpendiculare este un multiplu impar de  , adică

2  1   2n  1  , atunci oscilațiile sunt în opoziție de fază și
ecuația traiectoriei devine următoarea
x2 y 2
x y
 2 2
0,
2
A1 A2
A1 A2

sau
2

 x
y 
   0.
 A1 A2 

În acest caz oscilațiile rezultante au loc
de-a lungul segmentului de dreaptă

y

A2
x,
A1

Fig. 19.10

(19.52)

având amplitudinea (19.53). În acest caz oscilațiile polarizate liniar
se produc de-a lungul celeilalte diagonale a dreptunghiului
amplitudinilor din figura 19. 10.
3. Dacă diferența fazelor inițiale este un multiplu impar de  2 ,
adică 2  1   2n  1  2 , atunci oscilațiile sunt în cuadratură de
fază și ecuația traiectoriei este
x2 y 2

 1.
A12 A22

(19.53)

În acest caz axele elipsei coincid cu axele sistemului de coordonate
Ox și Oy , semiaxele elipsei fiind egale cu amplitudinile A1 și A2
ale oscilațiilor componente (fig. 19.11). Aceste oscilații sunt
polarizate eliptic.
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Fig. 19.11

Fig. 19.12

Un caz particular al traiectoriei eliptice este traiectoria circulară.
Aceasta se obține în cazul când cele două oscilații sunt în cuadratură
de fază și A1  A2  A0 . În acest caz ecuația
traiectoriei este
x2 y 2

 1  x 2  y 2  A02 ,
A02 A02

(19.54)

unde A0 este raza cercului. Oscilațiile obținute se
numesc oscilații circular polarizate (fig.19.12).
Acest rezultat demonstrează că orice mișcare
circulară se poate descompune în două mișcări
oscilatorii armonice perpendiculare, de amplitudini
egale,
aflate
în
cuadratură
de
fază,

2  1   2n  1  2 .
Se pot compune două oscilații armonice reciproc
perpendiculare de frecvențe diferite

 x  t   A1 sin  m0t  1  ,



 y  t   A2 sin  n0t  2  ,
32
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unde m și n sunt numere întregi. Valorile elongațiilor x  t  și y  t 
se repetă peste intervale egale de timp T0 egale numeric cu multiplul
minim comun al perioadelor T1  2 m0 și T2  2 n0 . De aceea
traiectoriile punctului material reprezintă curbe închise, forma cărora
depinde de amplitudinile, frecvențele și fazele inițiale ale oscilațiilor
componente. Aceste traiectorii închise se numesc figuri Lissajous.
În figura 19.13 sunt prezentate trei figuri Lissajous pentru un defazaj
al fazelor inițiale   1  2   2 și valorile raportului n m egale
cu 1,5; 2,5 și 3,0.

Capitolul 20. Oscilaţii amortizate şi
forţate
20.1. Oscilații amortizate
Unele acţiuni externe, cum ar fi acţiunile forţelor de frecare și de
rezistență, conduc la micşorarea energiei sistemului oscilatoriu și, ca
rezultat, la atenuarea oscilațiilor în timp. Acest proces se numeşte
amortizare a oscilaţiilor. Amortizarea oscilaţiilor se mai produce şi
în urma excitării în mediul înconjurător de către sistemul oscilatoriu
a undelor mecanice (vezi cap. 21). Oscilaţiile electrice se amortizează
datorită pierderilor de energie: la încălzirea conductoarelor parcurse
de curent; în procesul de iradiere a undelor electromagnetice; datorate
histerezisului dielectric și a celui magnetic ș.a.
La studiul sistemelor oscilatorii cu amortizare se pot evidenția
două situaţii:
1. Parametrii ce caracterizează proprietăţile sistemului oscilatoriu
cum ar fi, de exemplu, frecvenţa ciclică a oscilațiilor proprii 0 ș.a.,
nu variază pe parcursul procesului oscilatoriu. Astfel de sisteme se
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numesc liniare, iar procesele oscilatorii ce decurg în ele, după cum
vom vedea în cele ce urmează, se descriu cu ajutorul unor ecuaţii
diferenţiale liniare. De exemplu, un circuit electric poate fi considerat
liniar, dacă rezistența lui electrică R , capacitatea electrică C și
inductanța L nu depind de intensitatea curentului din circuit.
2. Parametrii ce caracterizează proprietăţile sistemului oscilatoriu
variază pe parcursul acestuia. Astfel de sisteme se numesc neliniare,
iar procesele oscilatorii ce decurg în ele se descriu cu ajutorul unor
ecuaţii diferenţiale neliniare. De exemplu, un circuit electric se va
considera neliniar, dacă măcar una din mărimile R , C sau L
depinde de intensitatea curentului din circuit.
Să analizăm mai detaliat oscilaţiile amortizate din sistemele
liniare. Vom stabili mai întâi ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor
amortizate ce se pot declanşa în ele, considerând 2 exemple.
20.1.1. Oscilaţiile amortizate ale pendulului elastic
Dacă pendulul elastic reprezentat în figura 19.2 efectuează
oscilații într-un mediu vâscos, atunci de rând cu forța de elasticitate
Fel  kx asupra bilei mai acționează și forța de rezistență a mediului

Frez (fig. 20.1). După cum s-a stabilit în
p.2.4, pentru viteze relative mici
(anume așa sunt vitezele bilei
pendulului) forţa de rezistenţă este
proporţională cu viteza bilei, fiind
orientată în sens opus vitezei:

Fig. 20.1

Frez.  rv (vezi (2.25)), unde coeficientul de proporționalitate r se
numește coeficient de rezistență și depinde de dimensiunile
corpului, forma acestuia și de proprietățile mediului în care acesta se
mișcă. Conform legii a doua a lui Newton
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ma  Fel  Frez  mx  kx  rx  x 

r
k
x x  0,
m
m

sau

x  2 x  02 x  0 ,

(20.1)

unde, ca și în p.19.1, 0  k m este frecvența ciclică a oscilaţiilor
proprii ale pendulului elastic, iar   r  2m  se numește coeficient
de amortizare. Se observă că   const  0 .
20.1.2. Oscilaţiile amortizate în circuitul oscilant
Cercetând oscilațiile sarcinii q de pe armăturile condensatorului
(fig. 19.4) în p.19.1 s-a obținut ecuația diferențială (19.23):
q

Notând 0  1

R
q
q
 0.
L
LC

LC și   R  2 L  , obținem ecuaţia

q  2 q  02 q  0 ,

(20.2)

care coincide după formă cu (20.1).
Astfel, generalizând, se poate afirma că ecuaţia diferenţială
generală a oscilaţiilor libere amortizate pentru orice mărime fizică
 care realizează o mișcare oscilatorie poate fi scrisă sub forma

  2  02  0 .

(20.3)

Din teoria ecuaţiilor diferenţiale se cunoaște că soluțiile
particulare ale ecuației (20.3) se caută sub forma

  et ,

(20.4)

iar soluția generală a ecuației diferențiale (20.3) este o combinație
liniară a soluţiilor particulare:
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  C1e t  C2e t ,
1

2

(20.5)

unde C1 și C2 sunt niște constante ce se determină cunoscând
condițiile inițiale, iar 1 și 2 sunt rădăcinile ecuaţiei caracteristice,
care se obțin prin substituirea relației (20.4) în (20.3):

 2  2  02  0 .

(20.5)

1,2     2  02 .

(20.7)

Aceste rădăcini sunt:

În funcție de valorile coeficientului de amortizare  în raport cu

0 pot avea loc următoarele cazuri particulare:
1. Dacă forța de rezistență din partea mediului este mare, astfel
încât   0 , atunci rădăcinile ecuației caracteristice 1,2 sunt
numere reale negative şi elongația mărimii fizice  are aspectul

  t   C1e  t e

 2 02 t

 C2e  t e

  2 02 t

 C1e1t  C2e 2t , (20.8)

unde constantele C1 și C2 se determină din condițiile inițiale, iar

 1     2  02

și

 2     2  02 . Admitem că sunt

satisfăcute următoarele condiții inițiale:   0   0 și   0   v0 .
Atunci se obțin următoarele ecuaţii pentru determinarea constantelor
C1 și C2 :

  v

C1  0 2 0 ,

 2  1

0  C1  C2 ,

 

0 1  v0
v0  C1 1  C2 2 ,


C2     .

1
2
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Se pot evidenția două situații:
a) Graficul elongației intersectează axa absciselor o singură
dată. Momentul de timp, la care are loc trecerea sistemului prin
poziţia de echilibru poate fi determinat după cum urmează:
C1e1t  C2e 2t  0  e

e

2  2 02 t



C e

2  2 02 t

1

C2
2
 e
C1

 t

Dacă

  t   2 02 t

 2 02 t

1
2  
2

2
0

ln





 C2  0 

0 1  v0

0 2  v0

 0 1  v0
.
 0 2  v0

(20.9)

0 1  v0
 1 , atunci intersecția
0 2  v0

elongației cu axa absciselor (timpului)
are loc doar o singură dată la momentul
de timp (20.9) (fig. 20.2,a). Acest caz
corespunde situației când, de exemplu,
pendulul, fiind abătut de la poziția de
echilibru începe mișcarea spre această
poziție, trece peste ea, și întorcându-se se
oprește.
b)
Graficul
elongației
nu
intersectează axa absciselor. Dacă
  v
0  0 1 0  1 , atunci graficul elonga0 2  v0

Fig. 20.2

ției nu intersectează axa absciselor (fig. 20.2,b), ceea ce în cazul
pendulului corespunde situației, când după abatere mișcarea acestuia
tinde spre poziția de echilibru, în care se oprește.
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În ambele situații în sistem nu se stabilește regimul oscilatoriu.
2.   0 . În acest caz ecuaţia caracteristică are o singură soluție

    și elongația punctului material are forma

  t    C1  C2t  e  t ,

(20.10)

unde pentru constantele C1 și C2 avem sistemul de ecuații:


0  C1 ,
C1  0 ,
 

v0  C2   C1 ,


C2  v0  0 .

Ca şi în cazul precedent sistemul poate să treacă prin poziția de
echilibru doar o singură dată. Momentul de timp, la care graficul
elongației intersectează axa absciselor se determină ca și în cazul
precedent:
0
C
C1  C2t  0  t   1  
.
C2
v0  0
Dacă 0  v0  0   0 , atunci t  0 și intersecția are loc, elongația
variind ca în figura 20.2, a. În caz contrar sistemul pur și simplu
revine în poziția de echilibru, elongaţia variind ca în figura 20.2, b.
Așadar, nici în cazul când   0 în sistem nu apar oscilații.
3. Dacă forța de rezistență din partea mediului este mică, astfel
încât   0 , atunci rădăcinile ecuației caracteristice 1,2 sunt
numere complexe:

1,2     2  02    i 02   2    i ,

(20.11)

unde

  02   2
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(20.12)

este frecvenţa ciclică a oscilaţiilor amortizate care este mai mică
decât cea a oscilațiilor proprii 0 . În acest caz elongația mărimii
fizice  are aspectul

  t   C1e  t eit  C2e  t eit .
Cu ajutorul formulelor lui Euler e i  cos   i sin  , expresia
pentru elongația   t  poate fi reprezentată sub forma:

  t   e  t  C1eit  C2eit  
 e  t  C1  C2  cos t  i  C1  C2  sin t 

.

Introducând constantele A0 și  0 în locul constantelor C1 și C2 :

C1  C2  A0 sin 0 și i  C1  C2   A0 cos 0 , obținem

  t   e  t  A0 sin 0 cos t  A0 cos 0 sin t  
 A0e  t sin t  0  .

(20.13)

Constantele A0 și  0 din expresia (20.13) pentru elongaţia
oscilatorului liniar armonic amortizat reprezintă amplitudinea și,
respectiv, faza inițială a oscilațiilor amortizate și se determină din
condiţiile iniţiale. După cum s-a menționat, frecvența ciclică a
oscilațiilor amortizate   02   2 este mai mică decât cea a
oscilațiilor proprii ale oscilatorului 0 . Aceasta înseamnă că
perioada oscilațiilor amortizate (perioada convențională)
T

2
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2

02   2

(20.14)
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este mai mare decât perioada oscilațiilor proprii T0  2 0 ale
acestuia: T  T0 . Expresia (20.13) capătă o interpretare simplă, dacă
se consideră că amplitudinea oscilațiilor este o funcție de timp:

A  t   A0e  t .

(20.15)

Astfel, expresia pentru elongația oscilatorului amortizat devine

  t   A  t  sin t  0  ,
ceea ce demonstrează că
oscilațiile amortizate sunt
modulate în amplitudine
(fig. 20.3), iar elongația lor
(20.16) tinde spre zero când
t  .
Descreșterea amplitudinii
oscilațiilor amortizate se
caracterizează cu ajutorul
mărimii
fizice
numită
decrement logaritmic al amortizării.

(20.16)

Fig. 20.3

Mărimea adimensională δ egală cu logaritmul natural al
raportului dintre două amplitudini succesive, corespunzătoare
momentelor de timp ce se deosebesc cu o perioadă, se numește
decrement logaritmic al amortizării.

  ln

A t 
A e  t
 ln 0   t T   ln e  T   T .
A t  T 
A0 e

(20.17)

Frecvența ciclică  și perioada T a oscilațiilor amortizate se
exprimă prin decrementul logaritmic al amortizării  :
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 2 02
  T       


1 

4 2  2
2
0



2

2

02
0
2

1

 
.
2
2
2
4

1   2 

(20.18)

Analogic se exprimă și perioada oscilațiilor amortizate T prin
decrementul logaritmic  :



0
1   2 



2

2
2


T T 1   2 2
0

 T  T0 1   2  .
2

(20.19)

Gradul de atenuare al oscilaţiilor unui oscilator se caracterizează
adesea cu ajutorul unui parametru adimensional numit factor de
calitate.
Mărimea adimensională Q egală cu produsul dintre 2π și
raportul energiei E(t) înmagazinate în sistemul oscilator la
momentul de timp t și energia disipată de acesta în decursul
unei perioade E(t) – E(t + T) se numește factor de calitate.
Q  2

E t 
.
E t   E t  T 

(20.20)

Deoarece energia oscilatorului este proporțională cu pătratul
amplitudinii oscilațiilor, adică E  t 
Q

A2 , obținem:

2 A2  t 

A2  t   A2  t  T 
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2 A02 e 2  t
2
2


.
2  T
2 2  t
2 2   t T 
1 e
1  e 2 
A0 e
 A0 e

(20.20,a)

Dacă   1 , atunci e2  1  2 și pentru factorul de calitate se
obține următoarea formulă aproximativă
Q


.


(20.20,b)

După cum se observă din (20.18) și (20.19), dacă   1 , atunci
  0 și T  T0 . De aceea

Q





 0 .
  T0 2

(20.21)

Ținând seama că 0  k m (vezi (19.15)) și   r  2m  , pentru
factorul de calitate al unui oscilator armonic amortizat, obţinem
Q

0 2m k 1


km .
2  2r m r

Întrucât în cazul unui circuit oscilant 0  1

(20.21,a)

LC și   R 2 L ,

pentru factorul de calitate al acestuia se obţine
Q

0
2L
1 L


.
2  2 R LC R C

(20.21,b)

În final remarcăm că pentru obţinerea ecuaţiei diferenţiale a
oscilaţiilor amortizate (20.3) am analizat mai întâi oscilaţiile
mecanice apoi cele electromagnetice şi am stabilit asemănarea
ecuaţiilor diferenţiale (20.1) şi (20.2) ce descriu aceste oscilaţii.
Similitudinile dintre cele două tipuri de oscilaţii nu se termină aici.
Putem observa că fiecărei mărimi ce caracterizează oscilaţiile
mecanice îi corespunde o mărime ce caracterizează oscilaţiile
electromagnetice. Aceste mărimi sunt prezentate în tabelul 20.1:
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Tabelul 20.1. Corespondenţa mărimilor fizice mecanice şi electromagnetice
Oscilaţii mecanice
Mărime
Simbol
mecanică
Abaterea punctului material
x t 
de la poziţia de
echilibru
Masa
m
oscilatorului
Coeficientul de
r
rezistenţă
Constanta de
elasticitate
Coeficientul de
amortizare
Frecvenţa ciclică
a oscilaţiilor
proprii
Factorul de
calitate

Oscilaţii electromagnetice
Mărime
Simbol
electromagnetică
Sarcina
q t  ,
condensatorului,
intensitatea
I t 
curentului
Inductanţa
L
bobinei
Rezistenţa
R
electrică
Mărimea inversă
1
capacităţii
electrice a
C
condensatorului
R
Coeficientul de

amortizare
2L
Frecvenţa
1
ciclică a
0 
oscilaţiilor
LC
proprii

k



r
2m

0 

k
m

Q

1
km
r

Factorul de
calitate

Q

1 L
R C

Analogia dintre oscilaţiile amortizate ale pendulului elastic şi oscilaţiile
electromagnetice amortizate din circuitul oscilant ne permite să scriem,
de exemplu, expresia pentru intensitatea instantanee a curentului electric
din circuit:
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I  I 0e



R
t
2L

sin t  0  ,

(20.22)

1
R2
 2
LC 4 L

(20.23)

unde



este frecvenţa ciclică a oscilaţiilor amortizate din circuitul oscilant,
iar  0 este faza inițială a acestora.
20.2. Oscilații mecanice forțate
Orice sistem mecanic oscilatoriu,
cum ar fi, de exemplu, pendulul
elastic (fig. 20.4), pe parcursul
timpului, pierde din energia sa
mecanică datorită acţiunii forţei de
Fig. 20.4
rezistenţă. Din această cauză, după
cum am văzut în p.20.1, oscilaţiile sistemului se amortizează şi cu
timpul dispar. Pentru a întreţine oscilaţiile pendulului trebuie să
compensăm energia pierdută prin aplicarea unor forţe externe.
Forțele periodice externe care întrețin oscilaţiile mecanice se
numesc forţe perturbatoare. Oscilaţiile efectuate de sistemul
mecanic sub acţiunea forţelor perturbatoare se numesc oscilaţii
forţate. Pentru aplicațiile practice un interes deosebit îl prezintă
forțele perturbatoare periodice. Forţa perturbatoare periodică
poate fi reprezentată sub forma:

Fp  t   F0 sin t ,

(20.24)

unde F0 este valoarea de amplitudine a forței perturbatoare, iar 
este frecvența ciclică a acesteia.
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În conformitate cu legea a doua a lui Newton scrisă în proiecții pe
axa Ox (fig. 20.4)
mx  Fel  Frez  Fp  mx  kx  rx  F0 sin t 
 x

F
r
k
x  x  0 sin t ,
m
m
m

sau
F0
(20.25)
sin t .
m
Aceasta este ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor mecanice forţate.
S-a stabilit experimental că oscilațiile unor astfel de sisteme trec
mai întâi printr-un regim tranzitoriu de scurtă durată, după care se
stabilește regimul permanent unde se manifestă oscilațiile
întreținute.
Din teoria ecuaţiilor diferenţiale se cunoaşte că soluţia generală a
ecuaţiei (20.25) este egală cu suma soluției generale a ecuației
x  2 x  02 x 

omogene x1  t  (adică a ecuației (20.25) fără partea dreaptă) şi a unei
soluții particulare a ecuației neomogene x2  t  (adică cu partea
dreaptă diferită de zero). Astfel soluţia ecuaţiei (20.25) poate fi scrisă
sub forma:

x  t   x1  t   x2  t  ,

(20.26)

x1  t   A0e  t sin t  0  ,

(20.27)

unde

întrucât ecuaţia omogenă coincide cu ecuaţia oscilaţiilor amortizate
(20.1). Expresia (20.27) reprezintă soluția generală a ecuaţiei
omogene şi descrie regimul tranzitoriu menţionat mai sus. Deoarece
amplitudinea oscilațiilor A  A0e  t tinde la zero, cu trecerea
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timpului, soluţia (20.27) dispare, rămânând numai soluția particulară
x2  t  a ecuației neomogene:

x  t   x2  t 
Această soluţie trebuie să ia forma părţii drepte a ecuaţiei (20.25):

x  t   A sin  t    ,

(20.28)

Soluția particulară (20.28) descrie regimul permanent al
oscilaţiilor forţate. Ea arată că oscilatorul în acest regim efectuează
oscilaţii armonice cu frecvenţa ciclică a forţei perturbatoare,
oscilaţiile având amplitudine constantă. Această concluzie este
confirmată şi în experiment. Constantele de integrare A și  , care
reprezintă amplitudinea şi, respectiv, faza iniţială a oscilaţiilor
forţate, se află din condiția, că soluția (20.28) satisface ecuația
(20.25). Aflând prin derivare expresiile pentru x și x , apoi
înlocuindu-le în (20.25), obținem ecuația
 A2 sin  t     2 A cos  t    

02 A sin  t    

F0
sin t ,
m

sau



A2 sin  t       2 A sin  t     
2

F
02 A sin  t     0 sin t .
m

(20.29)

Din ecuația (20.29) rezultă că superpoziţia a trei oscilații coliniare de
aceeași frecvență ciclică  (trei termeni din partea stângă a ecuaţiei)
reprezintă o oscilaţie armonică de aceeaşi frecvenţă ciclică cu
amplitudinea F0 m . Prima oscilație are amplitudinea A2 și este
defazată cu  radiani înainte față de (20.28), a doua are amplitudinea
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2 A și este defazată cu  2 înainte față de (20.28), iar a treia are

amplitudinea A02 și este în fază cu (20.28). Oscilaţia armonică din
partea dreaptă a ecuaţiei (20.29) are
amplitudinea F0 m și este defazată
cu  radiani înainte față de (20.28).
Diagrama vectorială a compunerii
acestor oscilaţii este reprezentată în
figura 20.5. Din această diagramă,
utilizând teorema lui Pitagora,
deducem expresia pentru ampliFig. 20.5
tudinea oscilațiilor forțate:
2
F02
 02  2  A2  4 22 A2 
2
m
F0
.
 A
2
2 2
2 2
m 0     4 

(20.30)

Din aceeași diagramă rezultă că faza iniţială a oscilaţiilor
rezultante, adică a oscilațiilor din regimul permanent, este
determinată de expresia
tg  

 2  
2 A 
2 
. (20.31)
 2
   arctg  2
2
2
2
2
A 0    0  
 0   

Formulele (20.30) şi (20.31) reprezintă amplitudinea şi, respectiv,
faza iniţială a oscilaţiilor forţate (20.28). Din aceste relaţii se observă
că pentru o valoare dată a frecvenței ciclice  a forței perturbatoare
amplitudinea oscilațiilor forțate este constantă și nu depinde de
condiţiile iniţiale. De asemenea, se mai observă că elongaţia
oscilaţiilor forţate rămâne în urmă cu  față de forța perturbatoare

Fp . Se confirmă şi faptul experimental că frecvenţa oscilaţiilor
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forţate coincide cu cea a forţei perturbatoare, adică sistemul
oscilatoriu preia frecvența acesteia, care diferă de frecvența ciclică a
oscilațiilor proprii 0 .
Experimental s-a stabilit că amplitudinea oscilaţiilor forţate
depinde de frecvenţa forţei perturbatoare. Acest fapt se confirmă şi
de formula (20.30), din care se vede că dependenţa este deosebit de
puternică în apropierea valorii   0 când expresia de sub radical
este mică, deci, amplitudinea este mare.
Fenomenul creșterii pronunțate a amplitudinii oscilaţiilor
forţate şi atingerea valorii ei maxime la apropierea frecvenţei
forţei perturbatoare de frecvenţa oscilaţiilor proprii ale
sistemului se numeşte rezonanţă.
Pentru determinarea frecvenței forței perturbatoare r , la care
amplitudinea oscilaţiilor forţate este maximă, dar și a valorii maxime
a amplitudinii acestor oscilaţii, vom cere ca expresia de sub semnul
radicalului din (20.30) să fie minimă, adică vom cere ca derivata
acestei expresii să se anuleze pentru această valoare:
d  2
2 2



 4  2  2 
0 


0


 
d
r
  4 r 02   2r   8 2 r  0 

 r  02  2 2   2   2 .

(20.32)

unde  este frecvența ciclică a oscilațiilor amortizate, iar r se
numește frecvență de rezonanță. Din (20.32) se observă că în lipsa
forțelor de rezistență, când   0 frecvența de rezonanță coincide cu
frecvența oscilaţiilor proprii ale sistemului oscilatoriu. Amplitudinea
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maximă sau amplitudinea de rezonanţă se poate calcula înlocuind
în (20.30) expresia pentru frecvența de rezonanță (20. 32):

Amax  Ar 

F0
m   
2
0







2 2
r

 4 
2


2
r

F0
m 02  02  2 2   4 2 02  2 2 
2

F0
m 4 4  4 202  8 4






F0

m 4 2 02   2 

F0
2  m 02   2



.

(20.33)

În cazul când   0 , adică în cazul când forţa perturbatoare este
constantă în timp, sistemul oscilatoriu realizează o deplasare
constantă A0  A  0  de la poziția de echilibru numită şi deplasare
statică:
F0

A0 
m

02  



2 2

 4 2 2



F0
.
m02

 0

Dacă    , atunci A     0 . În
figura 20.6 este reprezentată o familie
de curbe de rezonanţă pentru diferite
valori ale coeficientului de amortizare
 . Din figură se observă că în lipsa
rezistenței mediului când   0 ,
amplitudinea tinde asimptotic la
infinit. Se mai observă că creşterea
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Fig. 20.6

(20.34)
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coeficientului de amortizare conduce la micșorarea amplitudinii și a
frecvenței de rezonanță.
După cum se observă din (20.31),
faza iniţială a oscilaţiilor forţate, cu
care acestea rămân în urmă faţă de
oscilaţiile forţei perturbatoare, de
asemenea, depinde de frecvenţa
ciclică a forţei perturbatoare, dar şi de
coeficientul de amortizare  . În
Fig. 20.7
particular, dacă   0 , atunci și
  0 . Dacă   0 , atunci    2 , iar dacă    , atunci

   . În figura 20.7 este reprezentată o familie de curbe ale acestei
dependenţe pentru diferite valori ale coeficientului de amortizare  .
Viteza oscilatorului liniar supus oscilaţiilor forţate
vx

d
 A sin  t     
dt 

 A cos  t     Av sin  t     2  ,
sau

v  Av sin  t    ,

(20.35)

unde

F0

Av  A 
m



2
0





2 2

 4 
2

F0


m



2
0





2 2


2

(20.36)

  4
2

2

este amplitudinea vitezei oscilatorului, iar    2   este defazajul
dintre viteză şi forţa perturbatoare:
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 2  2
1
 0
.
tg 
2 

(20.37)

Din (20.36) se observă că amplitudinea vitezei devine maximă pentru
  0 , având valoarea

 Av max  Av 0  

F0
.
2 m

(20.38)

În acest caz defazajul   0 . Aceasta înseamnă că dacă   0 ,
atunci viteza oscilatorului şi forţa perturbatoare se află în fază.
După cum am menţionat şi mai devreme, pentru valori fixe ale
frecvenței forței perturbatoare  și ale coeficientului de amortizare
 , amplitudinea oscilațiilor forțate este constantă. Aceasta înseamnă
că energia consumată de sistemul oscilatoriu pentru a întreţine
oscilaţiile trebuie să fie compensată în totalitate de forţa
perturbatoare. Dar aceasta, la rândul său, înseamnă că puterea medie
absorbită de sistemul oscilatoriu în decursul unei perioade a
oscilaţiilor trebuie să fie egală cu puterea medie disipată de acest
sistem în decursul acestei perioade. Să demonstrăm această afirmaţie.
Conform definiţiei, puterea instantanee absorbită de sistemul
oscilatoriu este egală cu viteza cu care forţa perturbatoare efectuează
lucru mecanic:

Pabs  t  
unde

elongația

dL F  t  dx

 F t  x t   F t  v t  ,
dt
dt

x  t   A sin  t    ,

iar

viteza

v t   x 

 A cos  t    . Deci, puterea instantanee absorbită

Pabs  t   F0 A  sin  t  cos  t    .
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Puterea medie absorbită în decursul unei perioade T a oscilațiilor
forței perturbatoare
F A
1
Pabs  t   0
sin  t  cos  t    dt 

T 0
T 0
T

Pabs 

T

F0 A
sin  t   cos t cos   sin t sin   dt 
T 0
T





T
T

F0 A  cos 
sin 
sin

td
sin

t



1  cos 2t  dt  



T   0
2 0




F0 A T
F A
sin   0
sin  .
T 2
2

(20.40)

Însă, conform (20.31)
sin 

tg  

 sin  

1  sin 

tg 
1  tg 
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2 2

.

 4 
2

(20.41)

2

Substituind (20.41) în (20.40) şi ţinând seama de (20.30), pentru
puterea medie absorbită de către sistemul oscilatoriu în decursul unei
perioade, obţinem

Pabs   mA22 .

(20.42)

Puterea instantanee disipată de către sistem în urma acţiunii în
interiorul lui a forţei de rezistență este egală cu viteza efectuării
lucrului mecanic de către această forţă:
Pdis  t   

dL Frez dx

 r x 2  2 mx 2 
dt
dt

 2 mA22 cos2  t    .
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Puterea medie disipată într-o perioadă a oscilaţiilor sistemului
Pdis  t  

T

1
Pdis  t  dt 
T 0

2  mA2  2

cos 2  t    dt  mA2  2 ,

T
0
T

(20.44)

ceea ce coincide cu (20.42), după cum şi trebuie să fie.
20.3. Oscilații electrice forțate
Oscilațiile electromagnetice ale curentului din circuitul oscilant
(20.22) se amortizează datorită pierderilor de energie la încălzirea
conductoarelor de conexiune și a bobinei, care în mod obișnuit
posedă rezistență electrică. Pentru a
întreține oscilațiile electromagnetice în
circuitul oscilant trebuie să conectăm în
acest circuit o sursă de curent cu t.e.m.
variabilă 1  t  (t.e.m. perturbatoare)
(fig. 20.8). În conformitate cu legea lui
Ohm (14.24) scrisă pentru porțiunea
neomogenă de circuit 1RL2 avem

I

1  2  1 ai  1  t 
R

 IR  1  2  L

Fig. 20.8

dI
 1 t  ,
dt

(20.45)

unde, ca și în p.19.1, 1  2   q C este diferența de potențial
dintre armăturile condensatorului, q este sarcina unei armături a
condensatorului, iar I  dq dt . Aici se consideră o sursă ideală de
curent, pentru care rezistența interioară este neglijabilă în comparație
cu rezistența circuitului R . Acum ecuația (20.45) poate fi scrisă sub
forma
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d 2q
dq q
R
q
1
L 2  R   1 t   q  q 
 1 t  
dt
dt C
L
LC L
1
(20.46)
 q  2 q  02 q  1  t  ,
L
unde   R  2 L  este coeficientul de amortizare a oscilațiilor libere
din circuit, iar 0  1

LC este frecvența ciclică a oscilațiilor
proprii, adică a oscilațiilor ce se produc în lipsa rezistenței electrice
R a circuitului. Dacă t.e.m. perturbatoare 1  t  variază după legea
armonică 1  t   1 0 sin t , atunci ecuația diferențială a oscilațiilor
electrice forțate (20.46) devine
q  2 q  02 q 

1
1 0 sin t ,
L

(20.47)

adică coincide formal cu (20.25), în care trebuie substituit x  q ,
F0  10 și m  L . De aceea și soluția ecuației (20.47) trebuie să
coincidă cu (20.28):
q  t   q0 sin  t    ,
(20.48)
unde amplitudinea oscilațiilor sarcinii de pe armăturile
condensatorului q0 și faza inițială  a acestor oscilații se calculează
după formule analogice cu (20.30) și (20.31):
10

q0 
L



2
0





2 2
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2
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2

 1
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  2   R 2 2 L2
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10
2

 1

 
 L   R 2
 C
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(20.49)

și

tg  

2 
R

2
2
1
0  
 L
C

(20.50)

Graficele dependențelor amplitudinii q0 și a fazei inițiale de
frecvența ciclică a t.e.m. perturbatoare sunt analogice celor
reprezentate în figura 20.6 și, respectiv, în figura 20.7. În particular,
pentru   0 , adică pentru o t.e.m. staționară, faza inițială   0   0 ,
iar q0  0   1 0 C , care reprezintă sarcina condensatorului la o
diferență de potențial 1 0 constantă la armăturile lui. Dacă    ,
atunci q0  0 , iar    .
Intensitatea curentului în circuit

I

dq


 q0 cos  t     I 0 sin  t     
dt
2

 I 0 sin  t    ,

unde

I0  q0

(20.51)

este amplitudinea intensității curentului, iar

   2   este faza inițială a acesteia, adică defazajul dintre
intensitatea curentului și t.e.m. perturbatoare:

I0 

10
2

 1

 L   R 2

 C


,

1
 L
1

C
tg   tg  2     ctg  

.
tg 
R
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(20.52)

Oscilaţii amortizate şi forţate
Amplitudinea intensității curentului I0 atinge valoarea maximă
(adică are loc fenomenul de rezonanță) atunci, când expresia de sub
radical din (20.52) este minimă:
2

d   1

 L   R 2  
 

d    C

 

 0
r

1
1
 1


 2
 L   2  L 
 0  r  0 
.
LC
 C
  C
 r
Valoarea maximă a amplitudinii intensității curentului, adică
amplitudinea la rezonanță I 0  r   1 0 R , iar I 0  0   0 . În
figura 20.9 este reprezentată o
familie de curbe de rezonanță a
intensității curentului pentru diferite
valori ale rezistenței electrice a
circuitului. Se observă că valoarea
maximă a amplitudinii intensității
curentului este cu atât mai mică cu
cât este mai mare rezistența electrică
R a circuitului. Defazajul dintre
intensitatea curentului și t.e.m.

Fig. 20.9

perturbatoare la rezonanță este   r   0 . Pentru   0 ,   0 .
Aceasta înseamnă că în acest caz intensitatea curentului avansează
fată de t.e.m. Această avansare este cu atât mai mare cu cât este mai
mică frecvența  . Cea mai mare avansare se obține pentru   0
când    2 . Pentru   0 ,   0 . Deci, în acest caz intensitatea
curentului întârzie față de t.e.m.
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Cea mai mare întârziere se obține
pentru    când    2
(fig. 20.10).
Cu ajutorul relațiilor (20.48)
și (20.51) pot fi determinate
căderile de tensiune uR pe
rezistorul R, uC pe condensatorul
C și uL pe inductanța L:

Fig. 20.10

uR  IR  I 0 R sin  t     U R sin  t    ,
uC  2  1 


q q0
 sin  t    
C C

I0




sin  t      U C sin  t     ,
C
2
2



uL  L

(20.53)

dI
 I 0L cos  t    
dt





 I 0 L sin  t      U L sin  t     .
2
2


Din aceste relații rezultă că oscilațiile tensiunii uR la rezistorul R sunt
în fază cu oscilațiile curentului din circuit, oscilațiile tensiunii uC la
condensatorul C întârzie față de oscilațiile curentului cu  2 , iar
oscilațiile tensiunii uL la inductanța L avansează față de curentul din
circuit cu  2 . După cum se observă din (20.53), amplitudinile
căderilor de tensiune uR, uC și uL sunt:
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U R  I 0 R  RI 0 ,
UC 

I0
 X C I0 , ,
C

(20.54)

U L  I 0 L  X L I 0 ,
unde X C  1  C  și X L  L au semnificația unor rezistențe și au
fost numite rezistență electrică capacitivă sau reactanță
capacitivă și, respectiv, rezistență electrică inductivă sau
reactanță inductivă, iar R este numită rezistență electrică activă.
Totodată mărimile

X  XC  X L 

1
 L,
C
2

(20.55)

 1

Z  R2  X 2  R2  
 L  ,
 C

se numesc rezistență reactivă sau reactanță și, respectiv, rezistență
totală sau impedanță a circuitului electric. Cu ajutorul acestor
noțiuni relațiile (20.52) capătă aspectul:

I0 

10
,
Z

(20.56)

X
tg   .
R
La rezonanță, când   r  1

LC , reactanțele capacitivă și

inductivă devin egale X C  X L  L C , astfel încât reactanța se
anulează X  0 , iar impedanța Z atinge valoarea minimă Zmin  R .
Căderile de tensiune pe elementele circuitului devin:
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U R  10 , UC  U L 

10
R

L
.
C

Puterile instantanee absorbită de circuitul electric și disipată de
acesta pot fi determinate prin analogie cu (20.39):

Pabs  t   1 0 I 0 sin  t  cos  t   

(20.39,a)

Pdis  t   RI 02 cos2  t    .

(20.43,a)

și cu (20.43):

Ca și în cazul oscilațiilor mecanice puterile medii absorbită și
disipată în decursul unei perioade a oscilațiilor forțate ale curentului
din circuit sunt egale între ele și pot fi obținute din (20.42) și (20.44)
prin următoarele substituții formale în aceste expresii m  L ,

A  q0 , F0  10 , ținând seama că   R  2 L  , iar q0  I0 .
Astfel, ținând seama și de (20.52), se obține
Pabs  Pdis   mA22 



R
Lq022 
2L

RI 02
R 120

.
2
2
 1


2
2 
 L   R 

 C


(20.57)

Pentru puterile absorbită și disipată se observă, de asemenea,
fenomenul de rezonanță, acestea atingând valoarea maximă atunci
când numitorul expresiei (20.57) atinge valoarea minimă:
2

d   1

 L   R 2    0 
 

d    C
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1
 1


 2
 L   2  L   0  r 
 C
  C


1
 0 .
LC

Valoarea maximă a acestor puteri care
se atinge la rezonanță, după cum
rezultă din (20.57), este

Pmax 

120
.
2R

(20.58)

Curba
de
rezonanță
se
caracterizează cu ajutorul frecvenței
de rezonanță și a valorilor maxime ale
puterilor absorbită și disipată.
Fig. 20.11
Totodată, ea mai poate fi caracterizată
și cu lărgimea (semilărgimea) curbei de rezonanță (fig.20.11).
diferența dintre frecvențele ciclice Ω2 și Ω1 ale t.e.m.
perturbatoare pentru care puterea absorbită sau cea disipată
de sistem constituie jumătate din puterea maximă se numește
lărgime (semilărgime) a curbei de rezonanță:

  2  1 .
Frecvențele ciclice 2 și 1 se determină, deci, din condiția
R 120
1
1 120




2
2  1
 2 2R

2
 L   R 


 C

2

1
 1

 
 L   R 2  2 R 2 
 L  R .
C
 C


Această ecuație are următoarele două soluții:
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1      2  02 ,

(20.59)
2       ,
2

unde   R  2 L  , iar 0  1

2
0

LC . Astfel lărgimea curbei de

rezonanță

  2  

R
,
L

(20.60)

R
.
LC

(20.61)

iar lărgimea ei relativă


0



2

0



Din comparația relațiilor (20.61) și (20.21,b) rezultă că factorul de
calitate al circuitului electric poate fi determinat și cu ajutorul
mărimii inverse a lărgimii relative a curbei de rezonanță:

Q

0




0
.
2

(20.62)

Capitolul 21. Unde în medii elastice
21.1. Unde longitudinale și transversale. Ecuația undei și
ecuația de undă. Viteza de fază
La studiul mișcării oscilatorii interacțiunea oscilatorului cu mediul
înconjurător a fost luată în considerare doar prin acțiunea forței de
rezistență din partea acestuia. Este evident, însă, că trebuie să existe
și o acțiune inversă. Oscilatorul acționează asupra particulelor
mediului din imediata sa apropiere, antrenându-le într-o mișcare
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asemănătoare, adică oscilatorie. Ultimele, la rândul lor, vor antrena
în mișcare oscilatorie următoarele particule ale mediului
ș.a.m.d.Astfel oscilațiile efectuate de oscilator se vor propaga prin
mediul în care acesta se află. Acest proces a fost numit mișcare
ondulatorie sau undă. În general
procesul de propagare în spațiu a oricăror variații ale stării
materiei sub formă de substanță sau de câmp, dar fără
transport de substanță, se numește undă.
Se deosebesc două grupuri mari de unde: unde mecanice (la
suprafața apei în mări și oceane, seismice în scoarța Pământului,
sonore în mediile solide, lichide și gazoase etc.) și unde
electromagnetice (undele de lumină, undele radio, radiația
Roentgen, radiațiile γ etc.). Mai sunt cunoscute, de asemenea, și
undele de probabilitate cu ajutorul cărora fizica cuantică descrie
comportamentul electronilor, atomilor și a altor microparticule. În
continuare, în cadrul acestui capitol, vom studia doar aspectele de
bază ale comportamentului undelor mecanice care se propagă în
medii elastice. Aceste unde mai sunt numite și unde elastice.
Admitem că într-un mediu oarecare se produce o perturbație a
acestuia (o variație mică a uneia dintre mărimile fizice care-l
caracterizează). Dacă deformațiile sunt suficient de mici, atunci orice
mediu poate fi considerat elastic. Amintim că
dacă după încetarea acțiunii forțelor externe corpul își recapătă
forma și volumul inițiale atunci deformația se numește elastică.
Vom deosebi elasticitatea de volum și elasticitatea de formă. În
dependență de tipul elasticității în mediul cercetat pot apărea oscilații
orientate în mod diferit în raport cu direcția lor de propagare.
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Dacă oscilațiile particulelor mediului au loc de-a lungul
direcției de propagare, atunci undele se numesc longitudinale,
iar dacă aceste oscilații se produc în direcții perpendiculare pe
cea de propagare, atunci undele se numesc transversale.
De exemplu, undele care se propagă într-o coloană de gaz,
reprezentând niște regiuni ale gazului cu densitate mică succedate de
altele cu densitate mare (fig. 21.1,a) sunt unde longitudinale, iar
undele care se propagă în coarda din fig. 21.1,b sunt unde
transversale.
Gazele și lichidele nu au formă proprie de aceea ele posedă doar
elasticitate de volum. Undele care se formează în aceste medii sunt
unde longitudinale. Solidele, însă,
posedă atât elasticitate de volum,
cât și elasticitate de formă, care se
manifestă prin proprietatea de a se
opune
alunecării
straturilor
solidului unul în raport cu altul,
adică de a se opune deformației de
Fig. 21.1
forfecare. Datorită deformației de
forfecare, în solide, de rând cu undele longitudinale, care există
datorită elasticității de volum, se mai formează și unde transversale.
În natură deseori se întâlnesc cazuri, când unda manifestă un
caracter combinat, având caracteristici atât de undă transversală, cât
și longitudinală. De exemplu, undele seismice care se propagă de la
epicentrul unui cutremur sunt de
ambele tipuri: longitudinale, numite
unde primare (sau unde P), care
se propagă cu o viteză mare de 7 ÷
8 km/s prin dilatări și comprimări
Fig. 21.2
succesive, și transversale, numite
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unde secundare sau unde S, care se propagă cu viteză mai mică de
4 ÷ 5 km/s, dar având puterea de distrugere mult mai mare. Un alt
exemplu îl constituie unda care se propagă pe suprafața apei (fig.
21.2). Caracterul transversal al undei se manifestă prin crestele și
adânciturile de pe suprafața apei, iar cel longitudinal – prin faptul că
elementele de volum mici ale apei din punctele superioare ale undei
se deplasează în sensul de propagare al ei, iar cele din punctele
inferioare – în sens opus.
Cantitativ, mișcarea ondulatorie poate fi descrisă cu ajutorul
ecuației undei. Aceasta reprezintă o dependență de coordonate și
timp a unei mărimi fizice scalare sau vectoriale ce caracterizează
procesul ondulatoriu. Astfel de mărimi pot fi: variația presiunii
gazului la propagarea undei sonore, vectorul deplasării particulei
mediului de la poziția de echilibru ș.a.
Admitem că într-un mediu elastic omogen se află o sursă de unde
care efectuează oscilații în conformitate cu legea   f  t  . La
propagarea acestor oscilații prin mediul elastic cercetat unda formată
ajunge într-un punct arbitrar al mediului cu o întârziere t  l v ,
unde l este distanța parcursă de undă, iar v este viteza cu care se
propagă oscilațiile în acest mediu. Astfel particulele mediului situate
la distanța l de la sursă vor efectua oscilații după legea:



l


  f t   .
v

(21.1)

Oscilațiile sursei de unde sunt caracterizate de o anumită fază
dependentă de timp, iar aceasta se transmite prin intermediul undei și
celorlalte puncte ale mediului. Rezultă că la diferite momente de timp
punctele mediului antrenate în mișcarea oscilatorie vor avea faze
diferite, însă la un moment de timp dat toate punctele până la care a
ajuns unda vor oscila în aceeași fază.
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Locul geometric al punctelor care oscilează în aceeași fază se
numește suprafață de undă.
Cea mai avansată suprafață de undă reprezintă suprafața până
la care a ajuns unda la momentul de timp considerat și se
numește front de undă.
Linia normală pe frontul de undă se numește rază și constituie
direcția de propagare a undei.
Forma suprafeței de undă este diferită
și depinde de forma sursei de oscilații
și de proprietățile mediului în care se
propagă unda. În cazul unui mediu
omogen și izotrop suprafețele de undă
au formă plană, dacă sursa de oscilații
este o suprafață plană (fig. 21.3,a), și
formă sferică, dacă sursa de oscilații
este punctiformă sau sferică (fig.
21.3,b). În aceste cazuri se spune că în
mediul elastic se propagă o undă
Fig. 21.3
plană și, respectiv, o undă sferică.
Dacă se cercetează frontul de undă la o distanță mare de la sursa de
oscilații, atunci indiferent de aspectul sursei, într-un mediu izotrop,
forma lui poate fi aproximată cu o suprafață plană (fig. 21.3,b).
Astfel, în conformitate cu (21.1), pentru unda plană care se propagă
în sensul axei Ox avem:



x

  x, t   f  t   .
v


(21.2,a)

Această relație reprezintă ecuația undei plane progresive. Dacă
unda se propagă în sens opus axei Ox, atunci unda este numită
regresivă și este descrisă de ecuația
65

Unde în medii elastice




x

  x, t   f  t   .
v

(21.2,b)



Dacă oscilațiile particulelor mediului au loc după legea sinusului sau
a cosinusului, atunci ecuația undei plane sinusoidale are aspectul
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(21.3)

unde A este amplitudinea oscilațiilor care se propagă în mediul
elastic, numită și amplitudinea
undei (fig. 21.4),   2 T –
pulsația (frecvența ciclică) a
undei, T – perioada oscilațiilor, 0

- faza inițială a oscilațiilor în

Fig. 21.4

planului x = 0. Argumentul funcției armonice
t   x v  0 este faza oscilațiilor în punctele planului x = const. la

punctele

un moment de timp arbitrar t .
Pentru descrierea mișcării ondulatorii se mai utilizează mărimile
fizice lungimea de undă λ (fig. 21.4) și numărul de undă k.
Distanța la care se propagă unda plană sinusoidală în intervalul
de timp egal cu o perioadă este numită lungime de undă. Ea
reprezintă distanța minimă dintre două suprafețe de undă, ale
căror puncte oscilează în concordanță de fază, adică defazajul
oscilațiilor este egal cu 2π.
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(21.4)

Numărul de lungimi de undă care se conțin pe un segment cu
lungimea egală cu (2π) m se numește număr de undă.
k

2



.

(21.5)

Cu ajutorul relațiilor de definiție (21.4) și (21.5) ecuația undei plane
sinusoidale capătă un aspect mai simplu



 t x
   0 
T  


  x, t   A sin  2 


(21.6,a)

sau

  x, t   A sin t  kx  0  ,

(21.6,b)

unde semnul ”–” corespunde undei progresive, iar semnul ” +” – celei
regresive.
Pentru descrierea undei plane sinusoidale care se propagă într-o
direcție arbitrară se introduce vectorul de undă k .
Vectorul egal în modul cu numărul de undă și orientat în sensul
propagării undei se numește vector de undă.
Cu ajutorul acestui vector ecuația undei plane sinusoidale (21.6,b) se
scrie sub forma

 

  x, t   A sin t  k  r  0  ,



(21.7)

 

unde k  r este produsul scalar al vectorului de undă k  k x , k y , k z 
cu vectorul de poziție r  x, y, z  orientat spre punctul de observare.
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În cazul particular al undei plane care se propagă de-a lungul axei Ox





produsul scalar k  r   ki  xi   kx și ecuația (21.7) trece în (21.6,b).
Folosind formula lui Euler ei  cos   i sin  ecuația undei plane
sinusoidale (21.7) poate fi reprezentată și sub forma
 

i t  k r   


  x, t   Ae 

,

(21.8)

unde i  1 , iar   0   2 . Dacă pentru determinarea anumitor
caracteristici ale mișcării ondulatorii se utilizează forma complexă a
funcției de undă (21.8), atunci din rezultatul final obținut trebuie luată
doar partea reală, întrucât numai ea are sens fizic.
Unda plană satisface o ecuație diferențială în derivate parțiale,
numită ecuație de undă. Ea are aspectul

2 

1  2
0,
v2 t 2

(21.9)

unde

2
2
2
  2  2  2
x y z
2

este operatorul diferențial Laplace, iar v este viteza cu care se
propagă perturbația unei mărimi fizice  prin mediul elastic cercetat.
Într-adevăr, derivând (21.2) în raport cu timpul t și coordonata x,
obținem:
2

 x  
 x

 f t  ;
 f   t   ;
2
t
t
 v
 v
2

1  x   1
 x
  f  t  ;
 2 f   t   .
2
x
v  v  x
v
 v
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Din ultimele relații rezultă

 2 1  2
,

x 2 v2 t 2
ceea ce coincide cu (21.9). Se poate demonstra că și ecuația undei
sferice satisface aceeași ecuație de undă (21.9).
Introducând (21.6,b) în (21.9) ne convingem că ecuația undei
plane sinusoidale satisface ecuația de undă. Într-adevăr, derivând
(21.6,b) de câte două ori în raport cu t și x, obținem

 2
1  2

0.
x 2  k 2 t 2

(21.10)

Din comparația ecuațiilor (21.9) și (21.10) rezultă că viteza de
propagare a undei sinusoidale

(21.11)
v .
k
Se poate observa că, în cazul undei sinusoidale, viteza de propagare
a undei trebuie să coincidă cu viteza de mișcare a frontului de undă
cu o valoare dată a fazei, adică t  k x  0  const . Într-adevăr,
derivând această expresie în raport cu timpul obținem

 k

dx
dx 
0  v
 ,
dt
dt k

ceea ce coincide cu rezultatul (21.11), obținut anterior din alte
considerente. Așadar,
în cazul unei unde sinusoidale viteza de deplasare în mediul
elastic a frontului de undă, căruia îi corespunde o valoare fixă
a fazei, este egală cu viteza de propagare a undei care mai este
numită și viteză de fază.
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Este evident că viteza de fază a undei trebuie să depindă de
proprietățile mediului prin care ea se propagă. Pentru a observa acest
fapt vom calcula viteza de fază a unei unde longitudinale într-un
mediu elastic fluid.
Evidențiem în interiorul fluidului de densitate ρ un cilindru cu
lungimea mult mai mare decât lungimea de undă. La un capăt al
cilindrului se află un piston mobil cu aria S, care, sub acțiunea unei
perturbații, începe să se deplaseze și după un interval de timp Δt
parcurge o distanță v p t , unde v p este viteza medie a pistonului.
Ca rezultat, volumul fluidului variază cu V  S v p t . Totodată,
deformația fluidului apărută în urma acțiunii perturbației se va
propaga în cilindru, formând o undă longitudinală ce se propagă cu
viteza v. În timpul Δt această undă va antrena în mișcare oscilatorie
un volum al fluidului V  Svt . Conform legii lui Hooke, variația
presiunii fluidului datorită deformației lui este proporțională cu
variația relativă a volumului
p   K

V
,
V

(21.12)

unde coeficientul de proporționalitate K reprezintă modulul
elasticității în volum a fluidului, iar semnul minus subliniază faptul
că la comprimarea fluidului presiunea crește, iar la dilatare – se
micșorează. Astfel, pentru variația presiunii obținem
p   K

S v p t
S vt

 K

vp
v

.

(21.13)

În conformitate cu legea a doua a lui Newton, variația impulsului p
a fluidului excitat de piston este egală cu impulsul forței F t ce
acționează asupra lui. Variația impulsului este determinată de
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acțiunea pistonului care se mișcă cu viteza medie

v p , adică

p  m  v p . Luând în considerare că m  V   S vt , iar

conform definiției presiunii F  p  S , cu ajutorul relației (21.13)
din legea a doua a lui Newton avem

 S vt  v p  K

vp
v

 S t   v 

K
,
v

de unde pentru viteza de fază a undei longitudinale în fluide obținem
v

K



.

(21.14)

Se poate demonstra că viteza de fază a undelor longitudinale și
transversale în solide se determină cu relații asemănătoare cu (21.14),
doar că modulul elasticității în volum al fluidului K se înlocuiește cu
modulul lui Young E și, respectiv, cu modulul de forfecare G al
solidului:
vl 

E



,

vt 

G



.

(21.15)

Din (21.14) și (21.15) rezultă că în solide și lichide, în care densitatea
și proprietățile elastice practic nu depind de presiune și temperatură,
viteza de fază poate fi considerată constantă. O altă situație se atestă
în mediile gazoase. Într-adevăr, densitatea gazelor depinde atât de
temperatura, cât și de presiunea la care acestea se află. Totodată și
modulul elasticității în volum depinde de procesul de deformație a
gazului: la frecvențe joase ale undei acest proces este izoterm, iar la
frecvențe înalte ale acesteia – adiabatic. În primul caz, diferențiind
ecuația transformării izoterme pV  const. , obținem
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Vdp  pdV  0  dp   p

dV
V

și din comparația cu (21.12) rezultă Kizot  p . Analogic în cazul
procesului adiabatic:
pV   const.  V  dp   pV  1dV  0  dp   p

dV
V

și din aceeași comparație avem Kad   p . Luând în considerare
relația pentru densitatea gazului ideal   pM

 RT  , pentru viteza

de fază a undei longitudinale în gaze obținem:
la frecvențe joase
v

K izot

v

K ad





RT
,
M

(21.16,a)

la frecvențe înalte





 RT
M

,

(21.16,b)

unde γ este indicele adiabatic al gazului.
Fenomenul dependenței vitezei de fază a undei elastice de
frecvența sau de pulsația sa se numește dispersie.
Gradul în care acest fenomen este mai mult sau mai puțin pronunțat
depinde de natura mediului prin care se propagă unda. Mediul elastic
în care are loc fenomenul dispersiei se numeşte dispersiv.
21.2. Energia undelor
Una dintre cele mai remarcabile proprietăți ale undelor este
capacitatea lor de a transporta energie. Acest fapt devine evident doar
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dacă amintim despre undele seismice sau undele numite Tsunami,
care pot transporta energii atât de mari, încât efectul lor de multe ori
este dezastruos.
Pentru a obține unele caracteristici cantitative energetice ale
mișcării ondulatorii vom analiza energia unui volum mic dV dintr-un
mediu elastic, în care se propagă o undă plană sinusoidală. Particulele
mediului antrenate în mișcarea ondulatorie posedă atât energie
cinetică, datorită mișcării lor de oscilație, cât și potențială, datorită
deformației care se propagă cu viteza undei.
Densitatea volumică a energiei cinetice a particulelor din volumul dV
este:

dEc dmv12 1 2
wc 

 v1
dV
2dV 2

(21.17)

unde ρ este densitatea mediului, iar v1   t este viteza mișcării
oscilatorii a particulelor mediului.
Pentru determinarea densității volumice
a energiei potențiale vom calcula mai întâi
energia potențială a particulelor din
volumul dV egală cu lucrul pe care
particulele acestui volum îl pot efectua
Fig. 21.5
(vezi §3.2), adică a forțelor de elasticitate.
Sub acțiunea acestor forțe particulele din porțiunea considerată a
mediului, cu volumul dV  x0dS , se deplasează la o distanță x (fig.
21.5). Valoarea deformației relative  (partea din lungimea inițială
pe care o constituie alungirea absolută) și, respectiv, forța de
elasticitate F  dS  E (legea lui Hooke) se modifică în procesul
deformării. La deplasarea particulelor cu dx deformația relativă se
modifică cu valoarea dε, astfel încât dx  x0d . Lucrul efectuat de
forțele de elasticitate la deplasarea particulelor la o distanță x este
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x



0

0

dL  Fdx  L   Fdx  x0 dS  E   d  

E 2
dV . (21.18)
2

Luând în considerare (21.15) din care avem E  v2 și (21.18)
pentru densitatea volumică a energiei potențiale obținem:

wp 

dE p

1
 v2 2 ,
dV 2

(21.19)

unde v este viteza de propagare a undei.
Densitatea volumică a energiei mecanice a mediului elastic w egală
cu suma wc  wp este condiționată de propagarea undei și de aceea
este numită densitate volumică a energiei undelor elastice:
w

1
  v12  v 2 2  .
2

(21.20)

Observăm că deformația relativă se exprimă prin raportul vitezelor
mișcării oscilatorii a particulelor și de propagare a undei. Într-adevăr



v
  t 
1

 

 1.
x t x t x t v

Introducând acest rezultat în (21.20) obținem:
w

1
  2v12   v12 .
2

(21.21)

Folosind ecuația undei plane sinusoidale progresive (21.6,b), pentru
viteza de oscilație a particulelor mediului avem
v1 


 A cos t  kx  0  .
t

Așadar, densitatea volumică a energiei undelor elastice
w   A2 2 cos2 t  kx  0  
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1
 A2 2 1  cos 2 t  kx  0   .
2

(21.22)

Din (21.22) se observă că densitatea volumică a energiei undei
sinusoidale este o funcție periodică cu perioada   , variază în
limitele de la 0 până la valoarea maximă  A2 2 și are valoarea medie
 w 

1
 A2 2
2

(21.23)

Cu ajutorul relației (21.22) se poate determina viteza cu care este
transportată energia undei. Ea este egală cu viteza de propagare a unei
suprafețe care corespunde valorii maxime a densității volumice de
energie a undei, ceea ce se realizează prin condiția

2 t  kx  0   0 . Diferențiind această relație în raport cu timpul,
obținem
u

dx 
 v.
dt k

Viteza de transport a energiei unei unde sinusoidale plane este
egală cu viteza ei de fază.
Întrucât procesul de transport al energiei este periodic, pentru
descrierea lui este rațional să folosim o mărime dependentă de timp.
O astfel de mărime este fluxul de energie.
Raportul dintre energia dE transportată printr-o suprafață
într-un interval mic de timp și valoarea acestui interval dt se
numește flux de energie prin această suprafaţă.
d 

dE
.
dt
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(21.24)
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Pentru a determina energia dE,
transportată printr-un element al
suprafeței cu aria dS, vom observa că
aceasta constituie energia concentrată
într-un cilindru oblic cu baza dS și
generatoarea vdt (fig. 21.6).
Fig. 21.6

dE  w  dV  w  vdt  dS cos  





 w  dt vdS ,
unde α este unghiul dintre vectorul vitezei de propagare a undei și
normala la suprafața prin care este transportată energia. Substituind
această relație în (21.24), pentru fluxul de energie prin suprafața dS
avem:



 



d   w  vdS  P dS ,

(21.25)

P  wv

(21.26)

unde

este vectorul densității fluxului de energie numit și vectorul Umov
– Poynting.
Vectorul Umov – Poynting este orientat în sensul transportării de
către undă a energiei și, după cum rezultă din (21.25), are modulul

P 

d
,
dS

(21.27)

adică reprezintă energia transportată de undă într-o unitate de timp
printr-o unitate de arie a suprafeţei dS  dS cos  situată
perpendicular pe direcția de transport.
Mărimea fizică egală cu modulul valorii medii a vectorului Umov
– Poynting este numită intensitatea undei:
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I  P  .

(21.28)

Folosind (21.23) și (21.26) din (21.28) obținem
I  w v

1
 v 2 A2 .
2

(21.29)

Așadar, intensitatea undei plane sinusoidale este direct proporțională
atât cu pătratul frecvenței, cât și cu pătratul amplitudinii ei.
21.3. Superpoziția undelor. Viteza de grup. Interferența
undelor. Unde staționare
După cum arată experiența, viteza de propagare a undelor în
mediile liniare, în care acționează doar forțe cvasielastice, nu depinde
de intensitatea lor. Din această cauză într-un astfel de mediu undele
se propagă independent una de alta. Aceasta înseamnă că are loc
principiul superpoziției undelor.
Dacă într-un mediu se propagă simultan mai multe unde, atunci
perturbația rezultantă a unui punct arbitrar al mediului este
egală cu suma perturbațiilor acestui punct, generate de fiecare
undă separat.
Acest principiu dă posibilitatea reprezentării unei unde nesinusoidale
printr-o superpoziție a unui număr finit sau infinit de unde
sinusoidale de diferite frecvențe. Totalitatea valorilor acestor
frecvențe se numește spectru de frecvențe al undei nesinusoidale și
poate fi atât discret, dacă unda nesinusoidală este periodică, cât și
continuu, dacă aceasta nu este periodică. Totalitatea undelor
sinusoidale, din care este compusă o undă nesinusoidală, se numește
pachet de unde (grup de unde sau tren de unde). Legitățile
propagării pachetelor de undă într-un mediu elastic depind de
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dispersia mediului. Dacă mediul nu este dispersiv, atunci toate undele
sinusoidale care compun pachetul de unde vor avea aceeași viteză de
fază egală cu viteza pachetului și acesta se propagă fără să-și schimbe
forma. Dacă, însă, mediul este dispersiv, atunci componentele
armonice ale pachetului de unde vor avea vitezele de fază diferite,
propagându-se la distanțe diferite. Ca rezultat pachetul de unde își
schimbă forma, lărgindu-se. Este evident că viteza de fază nu mai
poate servi în calitate de caracteristică a pachetului de unde. În locul
vitezei de fază se introduce o altă viteză, care caracterizează
propagarea pachetului în întregime, numită viteză de grup.
Pentru obținerea vitezei de grup vom analiza cel mai simplu
pachet de unde care este rezultatul superpoziției a două unde
sinusoidale 1 și  2 cu amplitudini egale, dar cu frecvențe și numere
de undă foarte puțin diferite. Considerând pentru simplitate fazele
inițiale ale undelor egale cu zero ecuațiile lor au aspectul

1  A sin t  kx  ,
 2  A sin   d  t   k  dk  x  .
În conformitate cu principiul superpoziției undelor și folosind
 
 
formula trigonometrică sin   sin   2sin
pentru
cos
2
2
unda rezultată (pachetul de unde) obținem

  1   2  2 A cos

d  t  dk  x
sin(t  kx) .
2

Se observă că pachetul de unde (fig. 21.7) reprezintă o undă plană
cvasisinusoidală cu amplitudinea
Ap  2 A cos

d  t  dk  x
,
2

care este o funcție lentă de coordonată și timp.
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În calitate de viteză de grup se
consideră viteza propagării unei
valori fixe a amplitudinii pachetului de unde, de aceea ea se
determină din condiția:

d  t  dk  x  const.

Fig. 21.7

Diferențiind această relație în raport cu timpul, pentru viteza de grup
u obținem
dx
d
.
(21.30)
u 
dt
dk
Viteza de grup u reprezintă viteza de transport a energiei de către
unda cvasisinusoidală, însă aceeași relație (21.30) poate fi utilizată și
în cazul transportului de energie de către o undă nesinusoidală, dar
cu un spectru de frecvențe nu prea larg și cu o dispersie mică.
Să obținem legătura dintre viteza de grup și viteza de fază ale unei
unde. Introducând expresia pentru ω obținută din relaţia (21.11)
pentru viteza de fază în (21.30), avem
u

d (vk )
dv
.
vk
dk
dk

Numărul de undă (21.5) k  2  , iar diferențialul lui dk 
   2  2  d  . Introducând aceste expresii în relația precedentă,

obținem
u v

dv
.
d

(21.31)

Din (21.31) se observă că, dacă unda se propagă într-un mediu
nedispersiv ( d v d   0 ), atunci viteza de grup coincide cu viteza de
fază.
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Să analizăm acum mai detaliat
superpoziția a două unde sinusoidale
de amplitudini și frecvențe diferite,
excitate de sursele punctiforme S1 și

S2 într-un mediu omogen și izotrop
Fig. 21.8

(fig. 21.8).

1  A1 sin 1t  k1r1  1   A1 sin 1 ,
2  A2 sin 2t  k2 r2   2   A2 sin 2 ,
unde 1 și  2 sunt fazele inițiale ale undelor. În rezultatul
suprapunerii acestor unde, conform principiului superpoziției,
punctul M va efectua oscilații conform ecuației   1  2  Asin  ,
unde

A2  A12  A22  2 A1 A2 cos  2  1  ,

tg  

(21.32)

A1 sin 1  A2 sin  2
.
A2 cos 1  A2 cos  2

Se observă că defazajul celor două unde care se suprapun are
aspectul:
2  1  2  1  t   k2 r2  k1r1    2  1 


 
 2  1  t   2 r2  1 r1    2  1 .
v1 
 v2

(21.33)

Dacă defazajul a două unde nu depinde de timp, atunci undele
se numesc coerente.
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În cazul când 2  1 , undele nu sunt coerente. Valoarea medie a
pătratului amplitudinii undei rezultante în punctul M este
A2  A12  A22 ,

deoarece valoarea medie a funcției cosinus în decursul unei perioade
este egală cu zero. Întrucât intensitatea undei este proporțională cu
pătratul amplitudinii acesteia (vezi (21.29)), ajungem la concluzia că
intensitatea undei rezultante este egală cu suma intensităților undelor
care se suprapun.
Dacă 1  2   și k1  k2  k , atunci din (21.32) avem

2  1  k   2  1 ,

(21.34)

unde   r2  r1 și este numită diferență geometrică de drum. Se
observă că defazajul 2  1 nu depinde de timp și, deci, undele care
se suprapun sunt coerente.
În acest caz oscilațiile punctului M sunt armonice cu amplitudinea
A variabilă, luând valori diferite în funcție de valorile pe care le ia
defazajul 2  1 sau diferența geometrică de drum  . Într-adevăr,
dacă
defazajul
undelor
inițiale constituie un număr
par de π, atunci din (21.32)
rezultă că amplitudinea
oscilațiilor punctului M este
maximă Amax  A1  A2 , iar
dacă acest defazaj constituie
un număr impar de π, atunci
amplitudinea respectivă este
minimă Amin  A1  A2 . În

Fig. 21.9
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figura 21.9 este reprezentat rezultatul superpoziției a două unde de
amplitudini egale.
Fenomenul superpoziției undelor coerente, în rezultatul căruia
are loc o amplificare reciprocă stabilă în timp în unele puncte
ale mediului și o reducere reciprocă în altele se numește
interferența undelor.
Așadar, condițiile maximelor și minimelor de interferență a undelor
coerente exprimate prin diferența de fază au aspectul
 2  1  2m ,

maxim

 2  1    2m  1  ,

minim

(21.35)

unde m  0, 1, 2, ... este un număr întreg care reprezintă numărul de
ordine al maximelor sau al minimelor.
Condițiile (21.35) pot fi exprimate și prin diferența geometrică de
drum. Substituind (21.34) în (21.35) și înlocuind k prin 2π/λ, ele iau
forma

  2  1 

,
2
 2
   1 
    2m  1  2
,
2
 2
  2m

maxim
minim

Aceste condiții devin mai simple în cazul, când fazele inițiale ale
undelor care se suprapun sunt egale, adică 1   2 . În acest caz



  2m ,
2

maxim



    2m  1 ,
2
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minim

Așadar, dacă diferența geometrică de drum constituie un număr par
de semilungimi de undă, atunci în punctul M se obține maxim de
interferență, iar dacă această diferență constituie un număr impar de
semilungimi de undă – minim de interferență.
La o distanță L de la linia S1S2 pe care se află sursele undelor, în
punctul O egal depărtat de la sursele S1 și S 2 se obține maximul de
interferență de ordinul nul numit și maxim central (fig. 21.8). De o
parte și de alta a maximului central, pe linia aa paralelă cu linia
surselor, se vor forma simetric maximele și minimele de ordinele 1,
2, …. Dacă distanța dintre surse l L , atunci pentru un punct de pe
dreapta aa aflat la o distanță z L de la maximul central, din
triunghiurile asemenea OOM și S1 AS2 avem
z 
L
.

 z
L l
l

Substituind în această expresie condițiile de maxim sau minim
(21.36), obținem relațiile pentru poziția maximului sau minimului de
ordinul m:
L
L
.
(21.37)
zmmax   m
; zmmin    2m  1
l
2l
Din (21.37) se observă că distanța dintre oricare două maxime sau
două minime consecutive este aceeași
zm 1  zm 

L
.
l

Un caz particular, dar foarte important al interferenței, sunt undele
staționare. Acestea se formează la suprapunerea a două unde de
aceeași frecvență și amplitudine care se propagă în sensuri opuse.
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Unde în medii elastice
Admitem că două unde plane sinusoidale 1 și  2 se propagă de-a
lungul axei Ox una în întâmpinarea alteia și sunt descrise de ecuațiile:

1  A0 sin t  kx  ,
2  A0 sin t  kx    .
unde α este defazajul celor două unde. În rezultatul suprapunerii
acestor unde se obține de asemenea o undă plană sinusoidală descrisă
de ecuația




  1  2  2 A0 cos  kx 







 sin  t    Ast sin  t   .
2 
2
2


Se observă că amplitudinea undei obținute



Ast  2 A0 cos  kx  
2


(21.38)

nu depinde de timp. Aceasta înseamnă că pozițiile valorilor maxime
și a celor minime sunt fixe și deci viteza de propagare a undei
rezultante este nulă. Din această cauză ea este numită undă
staționară.
Punctele în care amplitudinea undei staționare este nulă Ast  0 se
numesc noduri, iar punctele în care amplitudinea undei staționare
este maximă Ast  2 A0 – ventre. Pozițiile nodurilor și ale ventrelor
se obțin din (21.38) punând condițiile:
kxnod 


2

 (2m  1)

kxventru 


2

 m

de unde, înlocuind k prin 2π/λ, obținem
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2

xnod  (2m  1)
xventru  2m






4  4



.
4  4


Din aceste relații rezultă că distanța dintre două ventre sau două
noduri vecine este aceeași și egală cu jumătate din lungimea de undă
a undei progresive. Această mărime este numită lungimea undei
staționare

st 


2

.

Distanța dintre un nod și un ventru vecin, de asemenea, este o mărime
constantă și reprezintă jumătate din lungimea undei staționare sau un
sfert din lungimea undei progresive.
xnod  xventru 

st
2




4

.

Fig. 21.10
În figura 21.10 este reprezentată unda staționară care se formează
într-un fir elastic întins, un capăt al căruia este fixat. O undă
progresivă se propagă de-a lungul firului spre capătul fixat, iar a
doua, reflectându-se, se propagă în sens opus.
85

Unde electromagnetice

Capitolul 22. Unde electromagnetice
22.1. Ecuația de undă. Proprietățile undelor
electromagnetice
Una dintre cele mai importante consecințe ale teoriei lui Maxwell,
studiată în capitolul 18, este existența câmpului electromagnetic. La
variația în timp a câmpului electric ia naștere un câmp magnetic
variabil în spațiu, care conduce la apariția unui câmp electric variabil
în spațiu și, invers, câmpul magnetic variabil în timp conduce la
apariția unui câmp electric variabil în spațiu, care dă naștere câmpului
magnetic variabil în spațiu. Cauza unei astfel de interdependențe
dintre câmpurile electric și magnetic este o consecință a legii
inducției electromagnetice și a existenței curentului de deplasare.
Este important să menționăm că această interdependență există chiar
și în lipsa sarcinilor libere și a curenților de conducție.
Procesul de variație coordonată a câmpurilor electric și
magnetic în spațiu și timp la propagarea unei perturbații
electromagnetice dintr-un punct al spațiului în altul se numește
undă electromagnetică.
Existența undelor electromagnetice a fost prezisă pentru prima
dată de către M. Faraday în anul 1832 și confirmată din punct de
vedere teoretic în anul 1865 de către J. Maxwell în teoria sa pentru
câmpul electromagnetic, ca mai apoi, în anii 1887 – 1888, să fie
descoperite experimental de către fizicianul german Heinrich Rudolf
Hertz (1857 – 1894).
Să demonstrăm că din sistemul de ecuații Maxwell (18.18) rezultă
ecuația de undă de forma (21.9), obținută în capitolul precedent. În
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cazul unui mediu neferomagnetic și nepiezoelectric (   const. și
  const. ), în lipsa sarcinilor libere și a curenților macroscopici,
sistemul de ecuații Maxwell capătă aspectul:


B
 rot E   ,
t

 rot H  D ,

t

div D  0,

 div B  0.

(22.1)

Aceste ecuații se mai completează cu ecuațiile de material (18.19):
 D   0 E ,

 B   0  H .

(22.2)

unde  0  8,85 1012 F m și 0  4 107 H m constanta electrică
şi, respectiv, magnetică, iar  și  sunt permitivitatea relativă și,
respectiv, permeabilitatea relativă ale mediului. Substituind (22.2) în
(22.1) obținem:


H
,
 rot E   0 
t


E
,
 rot H   0

t

 div E  0,

div H  0.

(22.3)

Calculăm rotorul părţilor stângă şi dreaptă a primei ecuaţii (22.3),
după care introducem a doua ecuație în rezultatul obținut. Avem:
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2 E
rot rot E  0  rot H   00  2 .
t
t

(22.4)

Amintim, că rot A reprezintă produsul vectorial, iar div A –



produsul scalar al operatorului Hamilton   i 
j  k cu
x
y
z
vectorul A , iar produsul dublu vectorial se calculează cu relația:

 

 a bc    b  a c   c a b . Atunci
  

   

rot rot E   E     E  E    div E  2 E


Luând în considerare ecuația a treia din (22.3), din (22.4) obținem

2 E   00 

2 E
 0.
t 2

(22.5)

Analogic, după aplicarea operatorului ”rot” asupra ecuației a doua
din (22.3), obținem

2 H   00 

2 H
0.
t 2

(22.6)

unde

2
2
2
  2  2  2
x y z
2

este operatorul Laplace.
Se observă că ecuațiile (22.5) și (22.6) coincid după formă cu ecuația
diferențială generală de propagare a undelor, obținută în capitolul
precedent:

2 

1  2
0.
v2 t 2
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(22.7)

Rezultă că atât câmpul electric, cât și cel magnetic au un caracter
ondulatoriu și se propagă în spațiu cu una și aceeași viteză, adică
coordonat, formând astfel unda electromagnetică. Din compararea
ecuațiilor (22.5) și (22.6) cu (22.7) rezultă că undele
electromagnetice se propagă cu viteza de fază
v

1

 00 

.

(22.8)

Undele electromagnetice posedă o serie de proprietăți specifice, care
rezultă din ecuațiile de undă (22.5) și (22.6), precum și din sistemul
de ecuații Maxwell (22.3). Vom enumera și demonstra aceste
proprietăți în cazul undelor electromagnetice care se propagă într-un
spațiu liber, adică fără sarcini libere și curenți de conducție.
1. Unda electromagnetică se propagă în vid cu viteza egală cu
cea a luminii c  3  108 m s . Într-adevăr, pentru vid permitivitatea
relativă   1 și permeabilitatea relativă   1 și din (22.8) obținem
c

1

 0 0



1
1
 4 107
9
4  9 10

 9 1016  3 108

m
.
s

Acest rezultat i-a permis lui Maxwell să înainteze ipoteza despre
natura electromagnetică a luminii, care ulterior a fost confirmată
experimental.
2. Orice proces electromagnetic ondulatoriu poate fi reprezentat
sub forma unei superpoziții de unde electromagnetice plane
monocromatice. Ecuația acestei unde trebuie să fie soluție a
ecuațiilor diferențiale (22.5) și (22.6) și are aspectul
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E  r , t   E0 sin t  k  r   E  ,







H  r , t   H 0 sin t  k  r   H  .



(22.9,a)

sau sub formă complexă
 

i t  k r  E 


E  r , t   E0e 
H  r , t   H 0e

 

,

i t  k r  H 



(22.9,b)

.

Prin introducerea relațiilor (22.9,a) sau (22.9,b) în ecuațiile (22.5) și
(22.6) ne convingem că ele într-adevăr sunt soluții ale ecuației de
undă. Totodată, ca și în cazul undelor elastice, pentru viteza de fază
obținem
v


k

,

(22.10)

relație, care reprezintă legea dispersiei undelor electromagnetice în
mediile libere.
3. Unda electromagnetică obligatoriu constă din ambele câmpuri
– electric E și magnetic H . Această proprietate rezultă direct din
ecuațiile lui Maxwell (22.3). Într-adevăr, la propagarea undei E  r , t 
de forma (22.9,a), câmpul electric variază în timp, iar în conformitate
cu ecuația a doua din (22.3) aceasta conduce la apariția câmpului
magnetic H  r , t  variabil, care se supune ecuației de undă (22.6),
având în calitate de soluție de asemenea o undă plană armonică de
forma (22.9,a) cu aceeași lege a dispersiei (22.10). Această
proprietate demonstrează caracterul unitar al câmpului
electromagnetic ca formă particulară de existență a materiei.
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4. Undele electromagnetice sunt unde transversale, adică vectorii
E și H oscilează în direcții perpendiculare pe direcția de propagare
a undei. Pentru demonstrarea acestei proprietăți introducem soluțiile
(22.9,b) în ecuațiile a treia și a patra ale lui Maxwell din (22.3). Avem

   
 i  kE   ik  sE   0 ,
 

i t  k r  E 


div E  E  i kE0 e 









(22.11, a)

 

i t  k r  H 


div H  H  i kH 0 e 

 





 

 i kH  ik sH  0 .

(22.11, b)

unde k  k  s este vectorul de undă, iar s este un vector unitar
orientat în sensul propagării undei. Întrucât un produs scalar este egal
cu zero doar când vectorii produsului sunt reciproc perpendiculari,
din (22.11, a) şi (22.11, b) rezultă că E  s și H  s , respectiv,
adică unda este transversală.
5. Vectorii E și H din unda electromagnetică sunt reciproc
perpendiculari și sunt în fază. Introducem soluțiile (22.9,b) în
prima și a doua ecuație ale lui Maxwell din (22.3). Calculăm separat
părțile din stânga și cele din dreapta ale acestor ecuații:
 

i t  k r  E 


rot E  E   i  kE0  e 

 i  kE   ik  sE   i





 sE  ,
v 
i t   k r   H 

rot H  H   i  kH 0  e 

 i  kH   ik  sH   i
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 sH  ,
v 

(22.12)
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i t   k r   E 
E

 i E0e 
 i E ,
t
i t   k r   E 
H

 i H 0e 
 i H .
t

(22.13)

Introducem (22.12) și (22.13) în prima ecuație din (22.3):
i

 H



 sE   i 0  H 
v 

1

 sE  
0  v  

 00 
 0
 sE  
 sE  ,
0 
0   

(22.14)

Analogic

i





 sH   i 0 E  E   0  sH  .
v
 0

(22.15)

Calculăm produsul vectorial al vectorilor E și H folosind relațiile
(22.14) și (22.15). Avem

 0 
 EH  
E  sE   
0     


 0
 0 2
s  EE   E  E s  
E s
0 
0 





(22.16)

Din (22.16) se observă că vectorii E , H și s
formează un triplet de dreapta (fig. 22.1). Din
relațiile (22.14) și (22.15) mai rezultă și expresia

 0 E   0  H ,

(22.17)

care arată că vectorii E și H sunt în fază, adică
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Fig. 22.1

iau concomitent valorile maxime și, respectiv, minime în aceleași
puncte ale spațiului (fig. 22.2).
6. Unda electromagnetică este o undă polarizată. Posibilitatea
unei unde de a fi polarizată se reduce la faptul, că în orice punct al
spațiului la un moment de timp dat proprietățile undei
electromagnetice diferă în direcții diferite ale planului perpendicular
pe direcția de propagare a undei. Aceasta se explică prin orientarea
într-un anumit mod în planul respectiv, a vectorilor E și H ai
câmpurilor electric și magnetic.
Să analizăm un
exemplu concret, când
o undă monocromatică
plană
se
propagă de-a lungul
axei Ox, în sensul ei
pozitiv. În acest caz
vectorii E și H au
componentele
de-a
lungul axelor Oy și Oz:

Fig. 22.2

E y  E01 sin  t  kx  , H y  

 0
E,
0  z

 0
Ez  E02 sin  t  kx    , H z 
E ,
0  y

(22.18)

unde φ este defazajul oscilațiilor Ez și Ey. Rezultatul compunerii
acestor două oscilații reprezintă niște traiectorii descrise de vârfurile
vectorilor E și H într-un plan perpendicular pe direcția de
propagare a undei în conformitate cu ecuațiile (vezi p.19.3):
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E y2
E012



Ez2 2 E y Ez

cos   sin 2  ,
E022 E01 E02


H z2 2 H y H z


cos   0 sin 2  .
2
2
E02 E01 E01 E02
0 
H y2

(22.19)

Dacă defazajul φ ia valori arbitrare, atunci în fiecare punct al undei
vectorii E și H variază în timp astfel, încât vârfurile lor descriu niște
elipse. În acest caz unda plană monocromatică este numită undă
polarizată eliptic.
Dacă E01  E02 și     2m  1  2 , atunci elipsele descrise de
vectorii E și H trec în cercuri și unda este numită undă polarizată
circular, iar dacă   m și amplitudinile E01 și E02 diferite,
atunci elipsele trec în drepte și unda este numită undă polarizată
liniar sau undă plan polarizată.
22.2. Energia undelor electromagnetice
Undele electromagnetice ca și oricare alte unde transportă energie.
Este evident că energia transportată în acest caz constă din energiile
câmpurilor electric și magnetic.
Admitem că mediul în care se propagă unda electromagnetică este
izotrop și nu are proprietăți feromagnetice și seignetoelectrice. În
acest caz densitățile volumice de energie ale câmpurilor electric și
magnetic sunt determinate de relațiile (13.27) și, respectiv, (17.32).
Astfel densitatea de energie a câmpului electromagnetic
1
1
w  we  wm   0 E 2  0  H 2 .
2
2

(22.20)

Folosind relația (22.17) dintre modulii vectorilor E și H ai
câmpului undei electromagnetice pentru densitatea volumică de
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energie a undei obținem


1
1
w   0 E 2  0  0 E 2 
2
2
0 
  0 E 2  0  H 2   00   EH 

1
EH ,
v

(22.21)

unde v este viteza de propagare a undei electromagnetice în mediul
cercetat.
În cazul unei unde monocromatice plan polarizate, care se propagă
în sensul pozitiv al axei Ox, densitatea volumică de energie a acesteia

w   0 Ey2   0 E02 sin 2 t  kx  .
Se observă că valoarea w oscilează periodic în orice punct al spațiului
în limitele de la 0 până la valoarea maximă wmax   0 E02 . Valoarea
medie a densității volumice de energie
1
w   0 E02 .
2

(22.22)

În mod analogic ca şi în cazul undelor elastice se calculează fluxul de
energie d printr-o suprafață arbitrară dS :



 



d   w  vdS  P dS ,
unde

P  wv

(22.23)

este vectorul densității fluxului de energie numit și în acest caz
vectorul Umov – Poynting.
Din relațiile (22.16) și (22.17) se obține expresia pentru vectorul
vitezei de propagare a undei. Într-adevăr
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0
 EH  
E2s 


0 

0 
v
v
EH   EH 

v
v
0 

 EH 
 v.
 v
EH

(22.24)

Introducând (22.21) și (22.24) în (22.23) pentru vectorul Umov –
Poynting obținem

P 

EH  E H 

 v   E H  .
v
EH

(22.25)

Din (22.25) se observă că vectorii E , H și P
de asemenea formează un triplet de dreapta (fig.
22.3), astfel încât vectorul Umov – Poynting
Fig. 22.3
este orientat în sensul de propagare al undei.
Intensitatea undei electromagnetice monocromatice progresive
se determină cu modulul valorii medii a vectorului densității fluxului
de energie (vezi (21.28)). Folosind relațiile (22.22) și (22.23) avem

1
1
1  0 2
I   P   w v   0 E02

E0 .
2
 00  2 0 
Se observă că intensitatea undei electromagnetice este proporțională
cu pătratul amplitudinii acesteia.
22.3. Generarea undelor electromagnetice. Radiația
dipolului electric
În Capitolul 18 s-a constatat că orice câmp electromagnetic este
creat de sarcini electrice și curenți electrici. Însă, nu oricare sarcini
vor crea acest câmp. Într-adevăr, o sarcină aflată în repaus generează
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doar câmp electric staționar și, deci, unde electromagnetice în acest
caz nu pot exista. În conformitate cu principiul relativității, câmp
electromagnetic nu va exista nici în cazul, când sarcina se va mișca
uniform și rectiliniu. Astfel ajungem la concluzia:
Numai sarcinile electrice aflate în mișcare accelerată pot forma
în jurul lor câmp electromagnetic și, deci, generează unde
electromagnetice.
Să descriem calitativ acest proces de generare a undelor
electromagnetice. Admitem că o particulă încărcată efectuează o
mișcare oscilatorie, în cadrul căreia ea se mișcă cu accelerație.
Oscilațiile sarcinii conduc la formarea în apropierea sa a unui câmp
electric, intensitatea căruia E , de asemenea, se modifică în mod
periodic. Aceste oscilații ale câmpului se propagă în spațiu cu viteza
v și la o distanță r de la sarcină vor ajunge cu o întârziere Δt = r/v.
Astfel, variația câmpului în funcție de distanță va avea un caracter
ondulatoriu cu lungimea de undă λ = vT. În corespundere cu ecuația
a doua a lui Maxwell din sistemul (22.3) variația în timp a câmpului
electric dă naștere unui câmp magnetic variabil, care la rândul său
generează, în conformitate cu prima ecuație din (22.3), un câmp
electric variabil. Aceste variații ale intensităților câmpurilor electric
și magnetic se propagă în spațiu, formând unda electromagnetică
generată de sarcina electrică în mișcare de oscilație.
Sarcinile electrice pot oscila cu orice frecvențe, deci și soluțiile
ecuațiilor Maxwell de forma (22.9) există pentru orice frecvențe și
lungimi de undă. Așadar,
spectrul de frecvențe sau lungimi de undă ale undelor
electromagnetice este nelimitat.
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În figura 22.4 este reprezentată
scara
undelor
electromagnetice. Fiecare
din regiunile trasate convențional pe această scară
ține de tipul radiatorului
care generează undele
electromagnetice respective
și din această cauză ele se
suprapun.
Undele radio și microundele constituie așa-numitul diapazon de frecvențe
radio fiind generate de
curenții alternativi care
circulă prin conductoare.
Undele din diapazonul
optic (radiația infraroșie
(IR), spectrul vizibil și
radiația ultravioletă (UV))
sunt generate de către atomi
Fig. 22.4
și molecule. Radiația IR
apare la mișcarea accelerată a sarcinilor din molecule în mișcare de
rotație și atomii care oscilează. Radiațiile vizibilă și UV, dar și o parte
din radiația Roentgen sunt emise de oscilațiile electronilor din atomi
și ioni.
Radiația Roentgen mai este și rezultatul frânării mișcării
electronilor în substanță. Spectrul de frecvențe al acestei radiații este
continuu, iar însăși radiația mai este numită de frânare.
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Radiațiile de frecvențe foarte înalte numite radiații γ sunt generate
de către nucleele atomilor la transformarea lor în diferite reacții
nucleare.
Cel mai simplu sistem radiant de unde electromagnetice este
dipolul electric (vezi p.11.3), momentul dipolar al căruia variază
după o lege armonică

pe  p0 sin t .
De exemplu, un sistem compus dintro sarcină pozitivă +q în stare de repaus
și o sarcină negativă –q, care oscilează
după o lege armonică cu frecvența ω dea lungul vectorului pe . Acest model
reprezintă destul de exact dipolul sau
vibratorul lui Hertz, construit de el
pentru a studia undele electromagnetice.
În figura 22.5 este reprezentat schematic
dipolul lui Hertz, distribuția câmpurilor
electric și magnetic la un anumit
moment de timp, precum şi sensul de

Fig. 22.5

propagare a undelor electromagnetice generate (sensul vectorului P ).
Calculele teoretice demonstrează că în punctele spațiului aflate la
distanțe r de la dipol, mult mai mari decât lungimea de undă λ
intensitatea radiației dipolului

I

4
r

2

sin 2  ,

unde ω este frecvența oscilațiilor momentului dipolar, iar ϑ este
unghiul dintre axa dipolului și direcția în care este radiată unda
electromagnetică.
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Interferenţa luminii
Dependența intensității de radiație a dipolului I de unghiul ϑ la o
valoare fixă a distanței r (fig. 22.6) este
numită diagramă polară direcțională
de radiație a dipolului. Din diagramă
se observă că radiația dipolului este
maximă în direcțiile perpendiculare
pe axa dipolului    2 , iar de-a
Fig. 22.6
lungul axei l ui (   0 și    )
radiație nu există.

Capitolul 23. Interferenţa luminii
23.1. Unde luminoase coerente şi monocromatice.
Interferenţa luminii
În Capitolul 21 s-a studiat fenomenul interferenței undelor elastice
şi s-a constatat că acesta are loc doar dacă undele care interferă sunt
coerente, adică diferenţa de fază este constantă în timp în orice punct
al mediului unde are loc suprapunerea undelor. Este evident că acest
fenomen se va realiza pentru oricare unde, inclusiv pentru cele
electromagnetice din care fac parte şi undele luminoase. Pentru
aceasta, însă, este necesar să se respecte condiţia ca undele
electromagnetice respective să fie coerente.
Fenomenul de suprapunere a undelor coerente de lumină având
ca rezultat formarea franjelor luminoase şi întunecate alternante
se numeşte interferenţa luminii.
Dacă în cazul undelor elastice această condiţie se realizează
simplu, folosind două surse identice de unde, adică monocromatice,
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atunci în cazul undelor luminoase coerenţa lor se obţine mult mai
dificil.
Deoarece sursele reale de lumină nu emit lumină strict
monocromatică, undele de lumină emise de oricare surse
independente întotdeauna sunt necoerente, chiar dacă se folosesc
filtre de lumină de o anumită culoare. Cauza din care undele nu sunt
monocromatice se explică prin însăşi mecanismul de emisie a luminii
de către atomii, moleculele sau ionii sursei. Procesul de emisie a
luminii de către un atom excitat are o durată de ordinul τ ̴ 10 – 8 s. În
acest timp atomul emite un pachet de unde şi trece în starea sa
fundamentală (cu energie minimă), încetând să mai emită. Ulterior,
alt atom emite un alt pachet de unde, dar cu altă fază ş.a.m.d. După
un interval oarecare de timp, atomii din starea fundamentală, fiind
excitaţi, vor relua procesul de emisie a undelor luminoase. Este
evident că, într-un punct oarecare al spaţiului, fazele undelor
luminoase provenite de la diferiţi atomi sunt diferite. Aceeaşi
proprietate o vor avea şi undele sosite în punctul dat de la altă sursă.
Atunci diferenţa de fază a undelor permanent se modifică şi rezultă
că undele provenite de la două surse nu vor fi coerente niciodată.
Astfel se explică imposibilitatea obţinerii fenomenului de
interferenţă de la două surse de lumină, fie chiar şi identice. Aşadar,
undele de lumină pot fi coerente numai dacă provin de la aceiaşi
atomi, care aparţin unei singure surse.
Pentru realizarea coerenţei undelor, pachetele de unde, provenite
de la un grup de atomi, se divizează în două fascicule, care,
parcurgând drumuri diferite până la un punct oarecare, se suprapun,
fiind caracterizate de o anumită diferenţă de fază. La alt moment de
timp, când în punctul de suprapunere ajung fasciculele obţinute prin
divizarea altor pachete de unde, fazele lor vor fi altele, însă diferenţa
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de fază nu se modifică, deoarece ea depinde de valoarea diferenţei de
drum, care rămâne aceeaşi. Astfel, se poate menţine o diferenţă de
fază constantă în timp. Pentru aceasta, însă, mai este necesar ca
undele de lumină să îndeplinească condiţiile de coerenţă temporală
şi spaţială.
Coerenţa oscilaţiilor, care au loc în unul şi acelaşi punct al
spaţiului, determinată de gradul de monocromatism al undelor
se numeşte coerenţă temporală.
Orice undă de lumină ne monocromatică poate fi reprezentată sub
forma unui ansamblu de pachete de undă independente care se succed
unul după altul. Durata medie a unui pachet de unde  c determină
gradul de monocromatism al undei şi se numeşte timp de coerenţă.
Întrucât coerenţa există doar în limitele unui pachet de unde, timpul
de coerenţă nu poate întrece valoarea timpului de emisie a pachetului,
adică  c < τ ̴ 10 – 8 s. Se poate demonstra că timpul de coerenţă al
unei unde monocromatice se exprimă prin intervalul de frecvenţe Δω,
care fac parte din pachetul de unde

c 

2
.


(23.1)

Dacă unda luminoasă se propagă într-un mediu omogen, atunci
faza oscilaţiilor dintr-un punct dat al mediului se va menţine
constantă doar pe durata timpului de coerenţă  c . În acest timp unda
se va propaga la o distanţă lc  v c numită distanţă de coerenţă.
Astfel, la propagarea a două sau mai multe unde la o distanţă mai
mare sau egală cu cea de coerenţă acestea îşi pierd coerenţa. Rezultă
că interferenţa luminii poate fi observată doar dacă diferenţa de drum
a undelor este mai mică decât distanţa de coerenţă a sursei utilizate.
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Cu cât o undă este mai apropiată de unda monocromatică cu atât
lărgimea spectrului de frecvenţe Δω este mai mică, adică timpul de
coerenţă c şi distanţa de coerenţă lc sunt mai mari.
Sursele de lumină reale nu sunt punctiforme. Din această cauză
pachetele de unde provenite de la atomii de pe diferite porţiuni ale
sursei la unul şi acelaşi moment de timp vor avea defazajul cu atât
mai mare cu cât aceste porţiuni sunt mai îndepărtate una de alta.
Coerenţa oscilaţiilor, care au loc la unul şi acelaşi moment de
timp, dar în diferite puncte ale planului perpendicular pe
direcţia de propagare a pachetului de unde, se numeşte
coerenţă spaţială.
Două surse sunt numite spaţial-coerente dacă dimensiunile şi
amplasarea lor reciprocă permit observarea fenomenului de
interferenţă. Coerenţa spaţială se deteriorează dacă defazajul undelor
în punctele planului perpendicular pe direcţia de propagare depăşeşte
valoarea π. Distanţa de coerenţă spaţială lcs sau raza de coerenţă
reprezintă distanţa dintre două puncte ale planului perpendicular pe
direcţia de propagare a undei, în care variaţiile aleatorii ale
defazajului în aceste puncte sunt egale cu π. Este evident că acest
defazaj este cu atât mai mic, cu cât dimensiunile sursei sunt mai mici.
Se demonstrează că distanţa de coerenţă spaţială se exprimă prin
dimensiunea unghiulară a sursei de unde
lcs 




(23.2)

unde λ este lungimea de undă a luminii utilizate, iar ϑ – dimensiunea
unghiulară a sursei. Este evident că dimensiunea unghiulară este mai
mică (distanţa de coerenţă spaţială mai mare) pentru surse de
dimensiuni cât mai mici situate la distanţe cât mai mari posibile.
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Admitem că într-un punct oarecare al spaţiului se suprapun două
unde luminoase monocromatice plane, deci, şi coerente, descrise de
ecuaţiile
E1  E01 sin t  k1r1   E01 sin 1 ,
(23.3)
E2  E02 sin t  k2 r2   E02 sin  2 .
unde E01 şi E02 sunt amplitudinile undelor de lumină care se
suprapun, iar k1   v1 şi k2   v2 sunt numerele de undă ale
acestor unde, având vitezele de propagare v1 şi v2 .
Menţionăm că pentru descrierea cantitativă a undelor de lumină se
utilizează vectorul intensităţii câmpului electric E  r , t  . Aceasta se
explică prin faptul, că după cum se demonstrează atât teoretic, cât şi
experimental, acţiunea luminii asupra substanţei este determinată în
mod principal de vibraţiile componentei electrice E ale undei
electromagnetice. Anume această componentă produce senzaţia de
lumină asupra ochiului uman şi acţionează asupra peliculei
fotografice. Din această cauză vectorul intensităţii câmpului electric
E deseori mai este numit şi vector luminos.
În punctul cercetat din spaţiu amplitudinea undei rezultante se
determină ca şi în cazul undelor elastice cu relaţia

E 2  E012  E022  2E01E02 cos  2  1  .

(23.4,a)

Luând în considerare că intensitatea luminii este proporţională cu
pătratul amplitudinii undei luminoase, relaţia (23.4,a) capătă forma
I  I1  I 2  2 I1I 2 cos   2  1  .

(23.4,b)

Din această relaţie rezultă condiţiile de maxim şi minim de
interferenţă a luminii, care coincid cu cele obţinute în cazul undelor
elastice
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 2  1  2m ,

maxim,

 2  1    2m  1  ,

minim.

(23.5)

Viteza luminii într-un mediu transparent din punct de vedere optic
este de n ori mai mică decât în vid (n este indicele de refracţie al
mediului). Ca rezultat, în timpul în care lumina parcurge într-un
mediu distanţa r, în vid ea parcurge o distanţă de n ori mai mare.
Produsul dintre distanţa r, parcursă de unda luminoasă printrun mediu transparent (drumul geometric), şi indicele de
refracţie n al acestuia se numeşte drum optic.
Să examinăm defazajul 2  1 al undelor luminoase (23.3). Avem

r r 
2  1  k1r1  k2 r2    1  2  
 v1 v2 
2
2

 r1n1  r2 n2    ,
c
0

(23.6)

unde 0  c  este lungimea de undă a luminii în vid, iar

  r1n1  r2n2 se numeşte diferenţă de drum optic.
Condiţiile de maxim şi minim de interferenţă (23.5), exprimate
prin diferenţa de fază cu ajutorul relaţiei (23.6), pot fi transcrise prin
diferenţa de drum optic
  2m

0
2

,

maxim,

    2m  1

0
2

Aşadar
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(23.7)
,

minim.
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Dacă diferenţa de drum optic constituie un număr par de
semilungimi de undă, atunci în punctul unde se suprapun
undele coerente se obţine un maxim de interferenţă, iar dacă
diferenţa de drum optic constituie un număr impar de
semilungimi de undă – un minim de interferenţă.
Maximele de interferenţă a luminii sunt numite franje luminoase,
iar minimele – franje întunecate. Totalitatea franjelor luminoase şi
întunecate constituie tabloul de interferenţă.
Înţelegerea mecanismului de formare a undelor coerente a permis
construirea mai multor dispozitive interferenţiale, în care este
utilizată metoda de divizare fie a frontului de undă, fie a amplitudinii
undei provenite de la o singură sursă de lumină. Pentru prima dată un
dispozitiv, în care s-a divizat frontul de undă, a fost realizat de către
fizicianul englez Thomas Young (1773 – 1829).
Schema instalaţiei, folosită de Young pentru
obţinerea undelor coerente de lumină şi a
interferenţei lor, este
reprezentată în figura
23.1,a. Un flux puternic
de lumină, provenit de la
sursa S1 , nimereşte pe
un filtru F , care permite trecerea luminii de o
anumită frecvenţă, adică
monocromatică. Fanta
S de dimensiuni mici

Fig. 23.1
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din ecranul E1 devine o sursă
nouă de unde monocromatice
cu dimensiuni unghiulare mici,
Fig. 23.2
care asigură îndeplinirea condiţiei de coerenţă spaţială. De la sursa S se propagă unde sferice,
frontul de undă al cărora ajunge la ecranul E2 , fiind divizat cu
ajutorul fantelor S1 şi S 2 de dimensiuni cât mai mici, dispuse la
distanţă mică una faţă de alta şi simetric faţă de fanta S . Fantele S1
şi S 2 sunt şi ele surse de unde secundare, dar de aceleaşi frecvenţă şi
fază, adică coerente. Undele coerente de la sursele S1 şi S 2 se
propagă mai departe şi în punctele de suprapunere se vor obţine
maxime sau minime de interferenţă, care se pot vedea pe ecranul E3
amplasat paralel cu ecranul E2 . Tabloul de interferenţă reprezintă un
şir de franje alternativ luminoase şi întunecate, cele luminoase având
aceeaşi culoare ca şi lumina monocromatică utilizată (fig. 23.2).
Câmpul de interferenţă se remarcă în orice regiune a spaţiului de după
ecranul E2 unde se suprapun undele coerente. Din această cauză se
spune că are loc interferenţa cu franje nelocalizate în spaţiu.
Pentru determinarea poziţiei franjelor luminoase şi întunecate de
pe ecranul E3 , vom analiza o schemă simplificată a instalaţiei lui
Young, prezentată în figura 23.1,b. La distanţa D  d se plasează
un ecran, mijlocul căruia O se află pe aceeaşi dreaptă cu mijlocul O
al distanţei d dintre sursele de lumină. Astfel, tabloul de interferenţă
se va obţine simetric de o parte şi de alta a punctului O , care coincide
cu originea axei Oy de-a lungul ecranului paralel cu planul surselor.
În figura 23.1,b este reprezentată şi dependenţa intensităţii luminii I
pe ecran de distanţa y de la centrul lui.
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Rezultatul interferenţei în punctul P ( P ) depinde de diferenţa de
drum   L2  L1  S2 M (fig. 23.1,b). Din triunghiurile S1MS2 şi

OOP avem, respectiv, sin    d şi tg   ym D , unde ym este
coordonata punctului P . Întrucât D  d , unghiul α este mic şi
sin   tg  . Rezultă că  d  ym D , de unde:
ym d
D
(23.8)
sau ym   .
D
d
Dacă în punctul P ( P ) se realizează condiţia unui maxim de
interferenţă, atunci substituind (23.7) în (23.8), se obţine valoarea
coordonatei lui:
mD0
,
(23.9)
ymmax  
d
iar dacă se satisface condiţia unui minim, atunci din (23.7) şi (23.8)
avem:
D0
.
(23.10)
ymmin    2m  1
2d
Din (23.9) şi (23.10) se observă că pentru m = 0 se formează un
maxim în punctul O, numit maxim central, şi două minime, dispuse
simetric de o parte şi de alta de acesta. Pentru m = 1 se formează două
maxime, numite maxime de ordinul 1 şi două minime simetrice faţă
de acelaşi punct, pentru m = 2 - două maxime de ordinul 2 ş.a.m.d.
Aceste maxime şi minime reprezintă franjele de interferenţă,
respectiv, luminoase şi întunecate (fig. 23.2).


Mărimea i egală cu distanţa dintre două franje luminoase sau
întunecate consecutive se numeşte interfranjă:
max
min
i  ymmax
 ymmin

1  ym
1  ym

D
.
d

(23.11)

Conform acestei relaţii, interfranja nu depinde de ordinul maximelor
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sau a minimelor şi pentru o anumită lungime de undă dată ea este cu
atât mai mare, cu cât distanţa d dintre sursele S1 şi S 2 este mai mică
şi distanţa D mai mare. Faptul că i nu depinde de m înseamnă că
franjele sunt echidistante (vezi fig. 23.2).
23.2. Interferenţa luminii în pelicule subţiri
Fenomenul de interferenţă a luminii apare şi la reflexia şi refracţia
parţială a razelor de lumină incidente pe pelicule subţiri transparente,
când are loc divizarea amplitudinii acestora. În urma reflexiei, pe
ambele suprafeţe ale peliculei, se formează unde provenite de la
aceeaşi sursă, adică coerente, care interferează. Asemenea situaţii se
realizează atât în straturi de grosime constantă, cât şi variabilă.
23.2.1. Lama cu feţe plan paralele
Se consideră o peliculă transparentă
subţire cu suprafeţe plan-paralele de
grosime d şi caracterizată de indicele de
refracţie n. O undă plană de lumină
monocromatică, reprezentată prin raza 1
incidentă pe faţa superioară sub un unghi
i, parţial se reflectă (raza 1 ) şi parţial se
refractă (fig. 23.3). Raza refractată ajunge
la faţa inferioară, unde iarăşi parţial se
refractă (raza 1 ) şi parţial se reflectă
Fig. 23.3
ş.a.m.d. În urma reflexiilor şi refracţiilor
repetate, pe cele două suprafeţe ale peliculei se obţin raze paralele 1
, 2 , ce se propagă reflectându-se de la faţa superioară, şi 1 , 2 - de
la cea inferioară. Alte raze, obţinute în urma reflexiilor şi refracţiilor
repetate, vor avea o intensitate mult mai mică din cauza divizării
amplitudinii şi a pierderilor şi pot fi neglijate. Chiar şi razele 1 , 2
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sunt de intensitate mult mai redusă decât 1 , 2 şi se observă numai
pentru grosimi foarte mici ale peliculei. Razele menţionate sunt
coerente, deoarece provin de la aceeaşi sursă, parcurg distanţe diferite
şi deci posedă o diferenţă constantă de drum optic. Cu alte cuvinte,
ele întrunesc condiţiile necesare pentru interferenţă, dar tabloul
respectiv nu se realizează, întrucât razele sunt paralele. Acesta însă
poate fi localizat cu ajutorul unei lentile convergente, amplasând
ecranul în planul focal al lentilei (fig. 23.3). În asemenea situaţii are
loc interferenţa cu franje localizate în spaţiu.
Rezultatul interferenţei într-un punct oarecare al ecranului
depinde de valoarea diferenţei de drum optic a razelor care se
suprapun. Din figura 23.3 se observă că diferenţa de drum optic al
razelor 1 şi 2 apare după punctul A şi până la planul CD:



   AB  BC  n   AD   ,
2


(23.11)

unde termenul  2 este introdus datorită reflexiei razei 1 pe un
mediu mai dens din punct de vedere optic. Observăm (fig. 23.3) că
AB  BC şi din ABK dreptunghic AB  d cos r . Din ACD avem

AD  AC sin i  2 AK sin i , iar din ABK rezultă că AK  d tg r .
sin i
sin 2 r
.
 2nd
cos r
cos r
obţinute în (23.11), avem:
Atunci

AD  2d sin r



Introducând

relaţiile

2nd 2nd


sin 2 r  ,
cos r cos r
2

de unde
  2nd cos r 


2

.

(23.12)

Această relaţie reprezintă diferenţa de drum optic exprimată prin
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unghiul de refracţie, însă ea se utilizează mai frecvent când este
exprimată prin unghiul de incidenţă. Folosind legea refracţiei,
obţinem:
2

1 2
 sin i 
cos r  1  sin r  1  
n  sin 2 i .
 
n
n


2

Atunci (23.12) ia forma:

  2d n 2  sin 2 i 


2

.

(23.13)

Astfel, pe ecranul E1 se obţin franje luminoase când se realizează
condiţia:

2d n 2  sin 2 i 


2

 2m


2

,

(23.14)

iar franje întunecate când:

2d n 2  sin 2 i 


2

 (2m  1)


2

.

(23.15)

Deoarece razele ce interferează se reflectă pe faţa superioară a lamei,
interferenţa este observată în lumina reflectată.
Razele 1 şi 2 care trec prin lamă tot sunt coerente şi tabloul lor
de interferenţă poate fi observat pe ecranul E2 (fig. 23.3). În acest
caz interferenţa are loc în lumina emergentă. Reflexia în punctul C
se produce pe un mediu mai puţin dens din punct de vedere optic,
diferenţa de drum suplimentară nu mai apare. Din această cauză dacă
pe ecranul E2 se observă un maxim de interferenţă, pe ecranul E1
se va înregistra un minim şi invers. Se deosebeşte şi intensitatea
luminoasă a franjelor de pe cele două ecrane: franjele luminoase,
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formate în lumină emergentă, sunt mult mai slabe ca intensitate decât
cele ce apar în lumina reflectată.
Întrucît pentru fiecare unghi de incidenţă, adică pentru o anumită
înclinare a razelor incidente, se obţine propriul tablou de interferenţă,
franjele acestuia sunt numite franje de egală înclinare.
Dacă lama cu feţe plan-paralele este iluminată cu lumină albă
(compusă dintr-o serie de lungimi de undă din întreg diapazonul
vizibil), atunci pentru un anumit unghi de incidenţă diferenţa de drum
optic (23.13) îndeplineşte condiţia de maxim (23.14) numai pentru o
singură valoare a lungimii de undă. Cu alte cuvinte, pentru observator
lama pare de o anumită culoare, iar dacă se modifică unghiul de
incidenţă, condiţia de maxim se realizează pentru altă valoare a
lungimii de undă şi lama pare colorată altfel.
23.2.2. Pana optică
Să analizăm o lamă subţire cu feţele plane aproape paralele de
forma unei pene (fig. 23.4), adică de unghi α foarte mic. O astfel de
lamă este numită pană optică, iar particularităţile fenomenului de
interferenţă sunt determinate de grosimea ei variabilă.
Presupunem că pana optică este iluminată cu un flux de raze
paralele monocromatice incidente normal pe una din feţele ei.
Datorită unghiului foarte mic al penei, razele reflectate pe ambele feţe
practic sunt paralele, iar suprapunerea lor are loc aproximativ pe
suprafaţa ei, adică franjele de interferenţă sunt localizate pe pană.
Într-o regiune mică pana poate fi considerată o lamă cu feţele planparalele, diferenţa de drum optic în acel loc fiind determinată de
relaţia (23.13), care la incidenţă normală are aspectul:

  2nd m 


2

.

(23.16)

Aici dm este grosimea penei, de exemplu, sub punctul A (fig. 23.4),
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unde se formează un
maxim de interferenţă
de ordinul m. Maximul
următor, de ordinul
m+1, se va obţine în
punctul B, aflat la o
Fig. 23.4
distanţă egală cu
interfranja i, unde grosimea penei este d m1 . Atunci pentru franjele
luminoase consecutive din punctele A şi B relaţia (23.14) ia forma:

2nd m 
2nd m1 


2


2

 2m


2

,

 2(m  1)


2

.

Din figura 23.4 şi aceste relaţii avem:
BC  d m1  d m 


2n

,

iar din ACB dreptunghic - BC  i tg   i , unde α se exprimă în
radiani. Rezultă că în cazul penei optice interfranja este:
i


.
2n

(23.17)

Se observă că pentru un mediu transparent dat interfranja este cu
atât mai mare (maximele sunt cu atât mai distanţate unul de altul), cu
cât unghiul penei α este mai mic.
Din (23.17) rezultă că, pentru lumina de o anumită lungime de
undă, franjele luminoase se obţin numai pentru anumite valori ale
grosimii variabile a penei, când se realizează condiţia de maxim. Din
această cauză are loc interferenţa cu franje de egală grosime.
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Dacă pana optică este iluminată cu lumina albă, pe suprafaţa ei se
obţin maxime luminoase pentru toate lungimile de undă, adică pentru
toate culorile. Astfel se explică existenţa diferitelor culori ale
balonaşelor de săpun, „jocul” culorilor de pe suprafaţa lor apărut din
cauza modificării permanente a grosimii pereţilor acestora în urma
scurgerii lichidului sub acţiunea forţei de greutate.
23.2.3. Inelele lui Newton
Franje de egală grosime se pot observa şi cu ajutorul
dispozitivului, schema căruia este prezentată în figura 23.5. El este
alcătuit dintr-o lentilă plan-convexă, aşezată cu convexitatea pe
suprafaţa plană a unei lame de sticlă. Dacă raza de curbură R a lentilei
este mare, atunci între ea şi lamă se formează o pană optică de aer.
La iluminarea dispozitivului cu un flux de raze paralele de lumină
monocromatică incidente normal pe suprafaţa plană a lentilei,
interferenţa se obţine la suprapunerea razelor reflectate pe suprafeţele
superioară şi inferioară ale stratului
de aer de grosime variabilă.
Deoarece punctele, cărora le
corespunde aceeaşi grosime a penei
optice de aer, sunt situate pe cercuri
concentrice cu centrul în punctul de
contact C al lentilei cu lama de
sticlă (fig. 23.5), franjele luminoase
Fig. 23.5
şi întunecate au forma unor inele,
numite inelele lui Newton.
Razele inelelor lui Newton, obţinute în lumină reflectată, se
determină uşor cu ajutorul figurii 23.5. Presupunem că inelul cu
numărul m se formează în punctele aflate la distanţa rm de punctul
C, unde grosimea penei de aer este dm  R . Din triunghiul dreptunghic ODA avem:
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rm2  R 2   R  d m   2 Rd m  d m2  2 Rd m ,
2

de unde
rm  2 Rd m .

(23.18)

Diferenţa de drum optic în punctele unde grosimea penei de aer dm
are tot forma (23.14), însă se consideră n  1 (pentru aer) şi i  0
(întrucît lumina este incidentă normal). Aşadar:

  2d m 


2

.

Dacă această diferenţă de drum constituie un număr par de
semilungimi de undă, adică:

2d m 


2

 2m


2

,

atunci inelul este luminos. Dacă însă se realizează condiţia de minim

2d m 


2

 (2m  1)


2

,

– inelul este întunecat. Determinând din aceste condiţii grosimea
penei de aer dm , pentru raza unui inel luminos, din (23.18) avem:

1

rmmax   m   R ,
2

iar pentru unul întunecat:
rmmin  mR .

(23.19)

(23.20)

Se observă că raza primului inel luminos este r1max  R  2 , în
centrul inelelor formându-se o pată întunecată. Totodată, din aceste
relaţii rezultă că odată cu creşterea numărului m, razele inelelor
vecine se deosebesc foarte puţin, adică interfranja se micşorează.
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Aceste particularităţi se observă şi în figura
23.6. Deoarece rm

 , inelele lui Newton

în lumină roşie (fig. 23.6, b) au razele mai
mari decât cele în lumină verde (fig. 23.6, a).
Dacă însă instalaţia este iluminată cu lumină
albă, inelele au o structură spectrală: partea
interioară a fiecărui inel este violetă, iar cea
exterioară – roşie (fig. 23.6, c). Imaginea
observată are o structură complexă, cauzată
de suprapunerea spectrelor de ordine
diferite.
Dacă grosimea lamei de sticlă pe care este
aşezată lentila este destul de mică, astfel
Fig. 23.6
încât razele care trec prin stratul de aer de
grosime variabilă să nu-şi piardă intensitatea când se transmit prin
lamă, atunci cu dispozitivul din figura 23.5 se poate observa şi tabloul
de interferenţă în lumină emergentă. Întrucît în acest caz nu are loc
reflexia pe un mediu mai dens din punct de vedere optic, adică nu se
pierde o semilungime de undă, tabloul de interferenţă va fi invers
celui observat în lumină reflectată. Acolo unde în lumina reflectată
se observă inele luminoase, în lumina emergentă se vor remarca inele
întunecate şi invers.
23.3. Interferenţa mai multor unde
În dispozitivele interferenţiale studiate anterior s-a cercetat
fenomenul de interferenţa a două unde. Este evident că acest fenomen
se realizează şi în cazul mai multor unde, de exemplu, în reţeaua de
difracţie, care este compusă din multe fante.
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Admitem că într-un punct oarecare în spaţiu se suprapun N unde
coerente coliniare de aceeaşi amplitudine E01 = E02 = ··· = E0N şi
defazaj constant 0 dintre două oricare unde consecutive. În acest
caz pentru determinarea amplitudinii undei rezultante E0 şi a
intensităţii acesteia I 0

E02 poate

fi utilizată metoda diagramelor
fazoriale pentru compunerea
oscilaţiilor (fig. 23.7). Din triunghiul OO1E0N pentru amplitudinea oscilaţiilor undei rezultante avem
E  2  OO1  sin


2

,

(23.21)
Fig. 23.7

unde

  2  N  0 , OO1 

E01
.
2 sin  0 2 

Substituind (23.22) în (23.21) obţinem expresiile
amplitudinea undei rezultante E0 şi pentru intensitatea ei

(23.22)
pentru

sin  N 0 2 
,
sin  0 2 

(23.23)

sin 2  N 0 2 
.
I  I 01
sin 2  0 2 

(23.24)

E  E01

Dacă numărul undelor care interferă este foarte mare atunci în
diagrama fazorială (fig. 23.7) amplitudinile E0N şi defazajele 0 se
micşorează astfel încât NE0N = E0 şi N0 =  În acest caz
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amplitudinea şi intensitatea undei luminoase rezultante capătă
aspectul

E  E0
I  I0

sin   2 
,
 2
sin 2   2 

  2 

2

.

(23.23,a)
(23.24,a)

Din (23.23) se observă că amplitudinea undei rezultante tinde
către valoarea maximă E  Emax , atunci când sin  0 2   0 .
Rezultă că
0
  n
2

 0  2n .

(23.25)

Aşadar, în punctele în care defazajul 0 ia valori egale cu zero sau
multiple cu 2π amplitudinea şi intensitatea undei rezultante iau valori
maxime. De aceea (23.25) este numită condiţia maximelor
principale, în care n = 0, 1, 2, … este un număr întreg numit ordinul
maximului principal. Calculăm valorile maxime ale amplitudinii şi
intensităţii undei rezultante. Deoarece pentru valorile (23.25) ale
defazajului, expresia (23.23) este o nedeterminare de tipul 0/0
aplicăm regula lui lʻHospital

lim

0 2 n

sin  N 0 2 
N cos  N 0 2 
 lim
N
0 2 n
sin  0 2 
cos  0 2 

Aşadar

Emax  NE01 , I max  N 2 I 01 .

(23.26)

Tot din (23.23) rezultă şi condiţia minimelor de interferenţă ( E  0 ).
După cum rezultă din (23.23), acestea se vor realiza atunci, când
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N 0
  m
2

şi

0
  m ,
2

de unde avem
0  

2m
; m N,
N

(23.27)

unde m este un număr întreg pozitiv cu excepţia m = N. Între două
minime vecine se află un maxim numit secundar, sau unul principal.
Totodată între două maxime principale numărul m poate lua valorile
m = 1, 2,…, N – 1, adică avem N – 1 minime între care se află N – 2
maxime secundare. Pentru valori mari ale numărului de unde N care
se suprapun, intensitatea maximelor principale este mult mai mare

Fig. 23.8
decât a celor secundare (fig. 23.8). Lărgimea maximelor principale
este invers proporţională cu numărul undelor care interferă N, iar
intensitatea lor – direct proporţională cu pătratul acestui număr N 2.
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23.4. Aplicaţiile interferenţei
Fenomenul de interferenţă a luminii are nenumărate aplicaţii atât
în tehnică, cât şi în ştiinţă. Dispozitivele interferenţiale se utilizează
la măsurarea lungimilor de undă, la îmbunătăţirea calităţii
instrumentelor optice şi obţinerea suprafeţelor cu o capacitate mare
de reflexie, în aparate de măsurat de precizie înaltă, numite
interferometre, la controlul calităţii prelucrării suprafeţelor diferitor
piese ş.a. Vom analiza cele mai importante dintre ele.
Este cunoscut că la reflexie are loc o micşorare, deşi neînsemnată
( ̴ 4 %), a intensităţii luminii care pătrunde într-un mediu transparent
(lentile, prisme etc.). În diferite dispozitive optice numărul
suprafeţelor intersectate de fluxul luminos poate fi destul de mare,
ceea ce conduce la micşorarea considerabilă a intensităţii acestuia.
Pentru a evita aceste pierderi, suprafeţele respective sunt acoperite cu
un strat subţire transparent de grosime d şi indice de refracţie n0 mai
mare decât al aerului, dar mai mic decât al elementelor transparente
(lentilelor, prismelor etc.), adică 1  n0  n . În acest caz, la incidenţa
luminii pe suprafaţa elementelor transparente înzestrate cu stratul
respectiv, razele reflectate pe ambele suprafeţe ale stratului trebuie să
realizeze un minim de interferenţă. Dacă lumina este incidentă
normal (i = 0), atunci după cum rezultă din (23.15) şi faptul, că la
reflexia pe ambele suprafeţe ale stratului se pierde câte o
semilungime de undă, razele reflectate vor îndeplini condiţia de
minim când diferenţa de drum optic
  2n0 d   2m  1


2

,

de unde
d   2m  1
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4n0

.

(23.28)

Astfel, grosimea stratului aplicat, numit şi strat antireflex, trebuie
să constituie un sfert de lungime de undă. Întrucât în urma
interferenţei energia luminoasă nu dispare, ci se redistribuie în spaţiu,
anularea razelor reflectate la propagarea lor în opoziţie de fază
conduce la creşterea energiei luminoase a razelor care pătrund în
dispozitivul optic.
Deoarece ochiul uman are o sensibilitate mai mare de percepere a
radiaţiilor din regiunea verde-galben a spectrului vizibil, parametrii
straturilor antireflex sunt aleşi astfel încât condiţia (23.28) să fie
satisfăcută anume pentru această regiune. Atunci în lumina reflectată
vor predomina radiaţiile din regiunile roşie şi albastră ale spectrului
şi straturile respective par a fi colorate într-o nuanţă albastrăpurpurie. Din această cauză, dispozitivele optice în care suprafeţele
sunt acoperite cu straturi antireflex se mai numesc „optică albastră”.
După cum s-a menţionat, fenomenul de interferenţă se utilizează
pe larg şi în măsurări de mare precizie a diferitelor mărimi fizice:
lungimi, grosimi, alungiri (în fenomenele de dilatare), dimensiuni
unghiulare, indici de refracţie ş.a. Metodele de măsurare elaborate
constituie o ramură aparte, denumită interferometrie. Cu ajutorul
interferometrului, care îi poartă numele, Michelson a determinat
lungimea metrului-etalon, exprimată în lungimi de undă a radiaţiei
roşii a cadmiului. Interferometrele sunt folosite pe larg în tehnică la
controlul optic al calităţii prelucrării suprafeţelor, măsurarea exactă a
unghiurilor, determinarea coeficienţilor de dilataţie, păstrarea
diferitor etaloane ale dimensiunilor controlate prin metode
interferometrice. În cercetările ştiinţifice interferometria este utilizată
la studiul structurii atomilor, a nucleelor atomice, la analiza diferitor
procese fizice din interiorul corpurilor.
În continuare vom analiza metodele de măsurare în cazul a două
interferometre pe larg utilizate.
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23.4.1. Interferometrul Jamin
Este utilizat la determinarea indicilor de refracţie a corpurilor
transparente (gaze, lichide şi solide) şi a variaţiilor foarte mici ale
acestora în funcţie de diferiţi factori externi: temperatură, presiune,
umiditate, diferite impurităţi etc. Schema interferometrului Jamin
este prezentată în figura 23.9. Lumina monocromatică emisă de sursa
S este incidentă pe o lamă de sticlă cu feţele plan paralele P1 sub un
unghi i de 45o. În urma
reflexiei,
pe
ambele
suprafeţe ale lamei se
formează
două
unde
coerente de lumină care
urmează
să
producă
interferenţa. În calea lor se
plasează două cuve C1 şi C2
de lungime l. Pentru a nu
introduce diferenţe de drum
Fig. 23.9
optic suplimentare cuvele
trebuie să fie absolut
identice. Trecând prin cuvele C1 şi C2 aceste unde se reflectă de la
lama P2 aşezată paralel cu P1 şi identică cu aceasta. Undele reflectate
pe această lamă sunt focalizate cu lentila L şi interferă, iar tabloul de
interferenţă cu franje de egală înclinare este observat cu ajutorul
ocularului O. În una din cuve se introduce o substanţă cu indicele de
refracţie n cunoscut, iar în a doua o substanţă cu indicele de refracţie
nx care trebuie determinat. Astfel, cuvele introduc o diferenţă de
drum optic

   nx  n  l ,
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care conduce la o deplasare m a franjelor din tabloul de
interferenţă. Deplasarea franjelor este determinată de raportul dintre
diferenţa de drum optic  şi lungimea de undă  :

l
m    nx  n  ,


de unde pentru indicele de refracţie necunoscut avem

(23.29)
nx  n  m .
l
Din (23.28) se observă că măsurarea se realizează în limitele
fracţiunii din lărgimea unei franje şi are o eroare de ordinul lungimii
de undă, adică se pot sesiza variaţii ale indicelui de refracţie în a şasea
zecimală.
23.4.2. Interferometrul Michelson
Schema acestui interferometru este prezentată în
figura 23.10. De la sursa S de
lumină monocromatică se
propagă un fascicul de
lumină, care este divizat de
către o lamă semitransparentă P1 cu feţele plan
paralele în două fascicule
reciproc perpendiculare 1 şi
2. Raza 1 este incidentă
normal pe oglinda O1 , de la

Fig. 23.10

care se reflectă pe acelaşi drum şi trece parţial prin lama
semitransparentă P1 . Astfel, raza 1 este rezultatul traversării lamei

P1 de către fasciculul 1 de trei ori. Raza 2, reflectându-se de la
oglinda O2 aşezată perpendicular pe direcţia ei de propagare, se
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întoarce din nou spre lama P1 de la care parţial se reflectă, obţinânduse raza 2 . Întrucât raza 1 traversează lama P1 de trei ori, iar raza 2
doar o singură dată, în calea acesteia este introdusă lama P2 identică
cu P1 , dar cu ambele feţe transparente. Astfel se compensează
diferenţa de drum optic al razelor 1 şi 2 , din care cauzălama P2 mai
este numită şi compensator. Deoarece razele 1 şi 2 sunt coerente
(provin de la aceeaşi sursă), ele interferă şi formează tabloul de
interferenţă observat în planul focal al lentilei L. Dacă braţele
interferometrului l1 şi l2 sunt egale, atunci diferenţa de drum optic a
razelor 1 şi 2 de la punctul O până la oglinzile O1 şi O2 este egală cu
zero. Prin deplasarea cu ajutorul unui dispozitiv micrometric a uneia
dintre oglinzi paralel cu ea însăşi, se obţine o anumită diferenţă de
drum optic   2n  l1  l2  , care conduce la deplasarea franjelor în
tabloul de interferenţă. Această deplasare a franjelor permite
determinarea deplasărilor mici ale uneia dintre oglinzi şi, deci,
utilizarea interferometrului Michelson pentru măsurări de înaltă
precizie (de ordinul 107 cm ) a lungimilor.

Capitolul 24. Difracţia luminii
24.1. Principiul Huygens-Fresnel. Metoda zonelor
Fresnel
Fenomenul de interferenţă studiat în capitolul precedent
demonstrează foarte clar proprietăţile ondulatorii ale luminii. Însă
acest fenomen nu poate explica faptul, că în mediile omogene şi
izotrope lumina se propagă rectiliniu. Mai mult ca atât, după cum
124

arată observaţiile experimentale, în anumite condiţii, în apropierea
obstacolelor au loc devieri de la propagarea rectilinie.
Fenomenul de ocolire a obstacolelor întâlnite în calea
propagării undelor luminoase sau orice deviere de la legile
opticii geometrice la propagarea lor în apropierea obstacolelor
se numeşte difracţie.
În cazul undelor mecanice fenomenul de difracţie se explică uşor
cu ajutorul principiului Huygens.
Conform principiului Huygens orice punct al mediului până la
care a ajuns unda la momentul dat devine o sursă de unde
sferice secundare, iar înfăşurătoarea lor la un moment ulterior
reprezintă noul front de undă.
Din figura 24.1, care ilustrează acest
principiu, se observă că unda plană
pătrunde parţial şi în regiunea din
spatele paravanului. De exemplu,
Fig. 24.1
sunetul poate fi auzit şi după colţul
clădirii, ceea ce înseamnă că unda sonoră ocolindu-l, pătrunde în
regiunea de umbră a clădirii. Este evident, că dacă lumina reprezintă
o undă, atunci ea trebuie să posede un comportament asemănător. Din
observaţii, însă, rezultă că la propagarea luminii există anumite
particularităţi. Să analizăm procesul de propagare a luminii când în
calea ei este situat un paravan prevăzut cu o diafragmă, care limitează
o deschidere circulară reglabilă. Dacă deschiderea circulară este
mare, atunci pe un ecran situat în apropierea diafragmei se observă o
pată luminoasă cu un contur pronunţat, urmată de regiunea de umbră
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(fig. 24.2, a). Conturul pronunţat al petei
luminoase demonstrează că lumina se
propagă rectiliniu şi nu pătrunde în
regiunea de umbră, adică efectul de
difracţie nu se manifestă. Dacă, însă,
vom îndepărta ecranul, atunci la distanţe
mult mai mari decât dimensiunile
Fig. 24.2
deschiderii diafragmei vom observa o
uşoară pătrundere a luminii în regiunea de umbră, adică dispariţia
conturului pronunţat al petei luminoase şi manifestarea efectului de
difracţie. Condiţia respectivă poate fi îndeplinită şi în alt mod, şi
anume, micşorând dimensiunile deschiderii diafragmei astfel încât
diametrul ei să fie mult mai mic decât distanţa până la ecran. În acest
caz pe ecran se formează o serie de inele concentrice alternativ
luminoase şi întunecate (fig. 24.2, b). Imaginea obţinută pe ecran în
asemenea situaţii este numită tablou de difracţie. Acesta
demonstrează că în apropierea obstacolelor de dimensiuni mici
lumina nu se propagă rectiliniu, ea poate pătrunde şi în regiunea de
umbră. Fenomenul de difracţie poate fi observat uneori şi în condiţii
obişnuite. De exemplu, inelele colorate care se observă în jurul
surselor de lumină, privite în condiţii de ceaţă sau prin geamuri
aburite, apar din cauza difracţiei luminii pe particulele foarte mici de
apă, care constituie obstacole de dimensiuni comparabile cu
lungimea de undă.
Fenomenul difracţiei luminii a fost observat pentru prima dată de
către savantul italian Francesco Grimaldi (1618 – 1663), însă a fost
explicat abia în anul 1818 de către fizicianul francez A. J. Fresnel
(1788 – 1827). El a observat că principiul Huygens explică doar
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modul de propagare a frontului de undă şi direcţia de propagare a
undei, însă nu spune nimic despre amplitudinea şi intensitatea
undelor secundare care se propagă în diferite direcţii. Pentru
rezolvarea acestei probleme Fresnel a completat principiul Huygens
cu ideea despre interferenţa undelor secundare (numit ulterior
principiul Huygens – Fresnel).
Orice punct al mediului până la care ajunge unda luminoasă la
momentul dat devine sursă de unde sferice secundare coerente,
care apoi interferează, iar rezultatul interferenţei reprezintă
noul front de undă.
Conform acestui principiu unda de lumină emisă de o sursă poate
fi prezentată ca rezultatul superpoziţiei undelor secundare coerente
care sunt emise de nişte surse imaginare aflate pe o suprafaţă închisă,
în interiorul căreia se află sursa de lumină. În calitate de surse
imaginare pot servi elementele infinit de mici ale suprafeţei de undă
care oscilează în aceeaşi fază şi deci sunt coerente. Dacă se iau în
considerare amplitudinile şi fazele undelor secundare, atunci în
fiecare caz concret poate fi determinată amplitudinea undei rezultante
în orice punct al spaţiului. În caz general rezolvarea acestei probleme
este destul de complicată şi se conţine în teoria matematică a
difracţiei luminii care a fost elaborată în anul 1883 de către fizicianul
german G. R. Kirchhoff (1824 – 1887).
În cazul în care lumina se propagă de la o sursă punctiformă printrun mediu omogen şi izotrop, Fresnel a rezolvat această problemă
folosind o metodă de calcul cu raţionamente simple, care ulterior a
fost numită metoda zonelor Fresnel.
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Să determinăm amplitudinea undei luminoase care
se propagă de la o sursă
punctiformă S într-un punct
oarecare M din spaţiu (fig.
24.3). În conformitate cu
principiul Huygens –
Fresnel, înlocuim acţiunea
Fig. 24.3
sursei S prin acţiunea
surselor secundare imaginare care se află pe frontul de undă F. Esenţa
metodei zonelor Fresnel constă în divizarea frontului de undă în zone
inelare dispuse astfel, încât distanţele de la marginile a două zone
vecine până la punctul de observaţie M să se deosebească cu λ/2 (fig.
24.3), adică
F1M  F0 M  F2 M  F1M  ... 


2

.

O astfel de împărţire poate fi realizată, dacă vom trasa nişte sfere cu
centrul în punctul M, având razele ce diferă cu λ/2:
b







; b  2 ; ...; b  m ,
2
2
2

unde b este distanţa de la punctul de observare M până la vârful
frontului de undă, iar m este numărul zonei. Întrucât modificarea
diferenţei de drum optic de la două zone vecine cu λ/2 conduce la
variaţia defazajului undelor care se propagă de la ele cu π, aceste unde
vor sosi în punctul de observaţie M în opoziţie de fază şi se vor atenua
reciproc. Din această cauză amplitudinea undei luminoase rezultante
în punctul M este

E  E1  E2  E3  E4  ...  Em  ...
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(24.1)

unde E1 , E2 ,... Em sunt amplitudinile oscilaţiilor punctului M
provocate de undele sosite de la zonele cu numerele 1, 2,…, m.
Valoarea amplitudinii Em depinde de aria suprafeţei zonei m şi
unghiul m dintre normala exterioară n la suprafaţa zonei şi direcţia
spre punctul de observare M (fig. 24.4). Să calculăm aria suprafeţei
zonei cu numărul m. Pentru
aceasta observăm că zona m
evidenţiază pe frontul de undă
un segment sferic cu înălţimea
hm . Dacă notăm aria lui cu Sm ,
iar a segmentului sferic delimitat de zona m – 1 - cu S m 1 ,

Fig. 24.4
atunci aria zonei m este egală cu
diferenţa ariilor segmentelor sferice menţionate

 m  Sm  Sm 1 .

(24.2)

Aria segmentului sferic se exprimă prin înălţimea lui hm , care
poate fi determinată cu ajutorul figurii 24.4. Într-adevăr, din
triunghiurile dreptunghice SFmO şi MFmO rezultă
r  a   a  hm 
2
m

2


2

  b  m    b  hm  
2

2

2

 
 2ahm  mb  2bhm   m  .
 2
2

Luând în considerare că 

b şi hm

pentru înălţimea segmentului sferic
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(24.3)

a din (24.3) obţinem relaţiile
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hm 

mb
2  a  b

(24.4)

şi pentru raza zonei cu numărul m

rm  2ahm 

ab
m .
ab

(24.5)

Aria suprafeţei laterale a segmentului sferic delimitat de zona m
reprezintă suma ariilor a m zone
Sm  2 ahm 

 ab
ab

m

şi din (24.2) pentru aria zonei m obţinem

m 

 ab
ab

.

(24.6)

Se observă că aria zonei arbitrare m nu depinde de numărul ei,
adică toate zonele au arii egale şi cu cât ele se află mai departe de
punctul de observaţie cu atât acţiunea ei în acest punct va fi mai mică.
Totodată, pentru zonele mai îndepărtate, se măreşte şi unghiul m , iar
conform principiului Huygens – Fresnel se micşorează intensitatea
undelor secundare emise de această zonă în direcţia spre punctul de
observare M, adică se micşorează amplitudinea Em . Din cele
menţionate rezultă, că amplitudinile oscilaţiilor punctului M,
provocate de undele secundare care sosesc în acest punct sunt într-o
relaţie descrescătoare, adică

E1  E2  E3  ...  Em  ...
Deoarece lungimea de undă a luminii este de ordinul
micrometrilor, numărul de zone de pe frontul de undă este foarte
mare, de ordinul 10 6 pentru distanţe a şi b de ordinul zecilor de
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centimetri. De aceea se poate considera că amplitudinea Em a
oscilaţiei provocate de acţiunea zonei m este egală cu valoarea medie
a amplitudinilor Em 1 şi Em 1 ale oscilaţiilor provocate de zonele
învecinate

Em 

Em 1  Em 1
2

.

(24.7)

Atunci amplitudinea undei luminoase rezultante, în punctul de
observaţie M, poate fi reprezentată sub forma

E

E  E
E 
E
E1  E1
   E2  3    3  E4  5   ...  m
2  2
2   2
2 
2

sau
E

E1 Em
.

2
2

(24.8)

Întrucât conform (24.7) expresiile dintre toate parantezele sunt egale
cu zero, iar amplitudinea oscilaţiei provocate de ultima zonă este
neglijabilă, obţinem
E

E1
.
2

Aşadar, acţiunea rezultantă într-un punct oarecare al spaţiului este
egală cu jumătate din acţiunea doar a zonei centrale Fresnel, a cărei
rază este destul de mică (pentru a  b  10cm şi   0,5 106 m din
(24.5) avem r1  0,016 cm ). Rezultă că propagarea luminii într-un
mediu omogen de la sursa S spre punctul de observaţie M are loc
printr-un „canal” îngust de-a lungul dreptei SM, adică rectiliniu.
În funcţie de forma frontului de undă, care ajunge în punctul de
observare, se deosebesc două tipuri de difracţie. Dacă acest front de
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undă este plan atunci difracţia este numită difracţie Fraunhofer sau
difracţie în raze paralele, iar dacă frontul de undă este sferic atunci
ea este numită difracţie Fresnel sau difracţie în raze concurente.
În continuare vom analiza două exemple în care se manifestă difracţia
Fresnel.
24.2. Difracţia Fresnel
24.2.1. Difracţia pe un orificiu circular mic
Admitem că o undă sferică, emisă de sursa punctiformă S,
întâlneşte în calea sa un obstacol de formă circulară practicat într-un
paravan netransparent. Tabloul de difracţie se va observa pe un ecran
E cu centrul în punctul M situat pe dreapta ce uneşte punctul S cu
centrul orificiului (fig. 24.5). Ecranul E este paralel cu planul
orificiului şi se află la distanţa b de la acesta. Împărţim partea
deschisă a frontului de undă F în zone Fresnel. Este evident că
aspectul tabloului de
difracţie
depinde
de
numărul de zone Fresnel
care se cuprind pe
suprafaţa
deschisă
a
frontului de undă. După
cum rezultă din (24.1) şi
(24.8) amplitudinea undei
luminoase rezultante în
Fig. 24.5
punctul M este

1
 E1  Em  , m  impar,
2
1
E   E1  Em  , m  par.
2
E
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(24.9)

Aşadar,
dacă pe frontul de undă deschis de orificiu se cuprinde un
număr impar de zone Fresnel, atunci în centrul tabloului de
difracţie se formează un maxim de interferenţă, iar dacă
numărul de zone este par – un minim de interferenţă.
Maximele şi minimele vor fi cu atât mai pronunţate, cu cât valorile
E1 şi Em vor fi mai apropiate, adică numărul de zone Fresnel de pe
porţiunea deschisă a frontului de undă va fi mai mic. Acest număr
depinde atât de dimensiunile orificiului, cât şi de distanţa b de la
planul orificiului până la ecran. Este evident că dacă Em E1 , atunci
tabloul de difracţie dispare: lumina se propagă rectiliniu.
Pentru un număr mic de zone Fresnel tabloul de difracţie
reprezintă un sistem de inele concentrice cu centrul în punctul M
alternativ luminoase şi întunecate (fig. 24.2,b). Dacă orificiul este
iluminat cu lumină albă (ne monocromatică), atunci inelele din
tabloul de difracţie sunt colorate.
24.2.2. Difracţia pe un disc mic
Unda sferică emisă de sursa S întâlneşte în calea sa un obstacol
sub forma unui disc de dimensiuni mici. Tabloul de difracţie se
observă pe ecranul E într-un punct M situat pe linia care uneşte
centrul discului cu sursa S (fig. 24.6). În acest caz primele zone
Fresnel sunt acoperite şi de aceea amplitudinea undei rezultante în
punctul M este
E  Em 1  Em 2  Em 3  Em 4  Em 5  ... 



Em 1  Em 1
Em 3   Em 3
Em 5 

 Em 2 
 Em 4 

  ...
2
2   2
2 
 2
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sau

E

Em 1
2

,

deoarece în conformitate cu
(24.7) expresiile dintre
paranteze sunt egale cu
zero. Rezultă că în centrul
tabloului
de
difracţie
(punctul M de pe ecran)
Fig. 24.6
întotdeauna se va observa
un maxim de interferenţă, adică o pată luminoasă numită şi pata lui
Poisson, care corespunde unei jumătăţi din acţiunea primei zone
Fresnel deschise. Pata luminoasă este înconjurată de inele
concentrice cu centrul în punctul M, fiind alternativ întunecate şi
luminoase, iar intensitatea lor se micşorează odată cu îndepărtarea de
centru. Dacă discul este iluminat cu lumină albă, atunci în centrul
tabloului se observă o pată luminoasă tot albă, dar înconjurată de
inele concentrice colorate.
Mărind dimensiunile discului se acoperă tot mai multe zone
Fresnel, iar prima zonă descoperită se îndepărtează tot mai mult de
punctul de observare M şi unghiul m (vezi fig. 24.4) se măreşte. Ca
rezultat, intensitatea luminii din pata lui Poisson se micşorează, iar
inelul întunecat care urmează se lărgeşte, formând regiunea de umbră
a discului.
24.3. Difracţia Fraunhofer
Un interes practic aparte al fenomenului de difracţie îl constituie
cazul difracţiei Fraunhofer. În acest caz asupra obstacolului luat sub
forma unei fante sau a unui orificiu îngust este incident un flux de
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raze paralele. Acesta se obţine când sursa se află foarte departe de la
obstacol (de exemplu, razele de lumină care provin de la un corp
ceresc luminos) sau dacă o sursă de dimensiuni mici este plasată în
focarul unei lentile convergente. La trecerea luminii prin fantă sau
prin orificiul îngust se produce fenomenul de difracţie şi razele de
lumină îşi pierd proprietatea de a fi paralele, propagându-se sub
diferite unghiuri faţă de direcţia iniţială. Undele care se formează
după trecerea luminii prin fantă sau orificiu sunt numite unde
difractate, iar direcţiile de-a lungul normalelor la suprafeţele lor de
undă se numesc raze difractate. Distribuţia intensităţii undelor
difractate în diferite direcţii poate fi observată cu ajutorul unei lentile
convergente, în planul focal al căreia este aşezat un ecran.
24.3.1. Difracția luminii de la o fantă îngustă
Să analizăm difracţia luminii în
raze paralele de la o fantă cu
lungimea mult mai mare decât
lăţimea acesteia (o deschidere cu
lăţimea de ordinul sutimilor de
milimetru şi lungimea de câţiva
milimetri
dintr-un
paravan
netransparent). Admitem că pe o
fantă cu lăţimea a este incident
normal un flux de raze paralele (fig.
24.7). Întrucât planul fantei
coincide cu frontul undei incidente,
toate punctele lui oscilează în
aceeaşi fază şi, deci, sunt surse de
unde secundare coerente care după
difractare pot să interfereze. Astfel
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Fig. 24.7
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pe ecranul E se va observa un sistem de franje luminoase şi întunecate
numit în acest caz tablou de difracţie. Din multitudinea de raze
difractate ce se propagă de la planul fantei în toate direcţiile posibile,
doar razele paralele vor avea aceeaşi fază şi vor interfera. De aceea
tabloul de difracţie poate fi observat cu ajutorul lentilei convergente
L. Diferenţa de drum optic BC dintre razele ce pleacă de la marginile
fantei AB
  BC  a sin  ,

(24.10)

unde  este unghiul de incidenţă pe lentila L, plasată paralel cu
planul fantei, a razelor paralele difractate, numit şi unghi de
difracţie.
Divizăm partea deschisă a frontului undei plane (planul fantei AB)
în zone Fresnel, care reprezintă nişte benzi paralele cu muchia fantei
A. Lărgimea fiecărei zone se ia astfel, încât diferenţa de drum optic
de la marginile zonelor vecine să fie egală cu  2 , de aceea pe
lăţimea fantei vor încăpea    2  zone. Folosind (24.10) avem

Numărul de zone Fresnel 

a sin 
.
2

(24.11)

În punctul de observaţie E de pe ecran, care coincide cu un focar
secundar al lentilei L, se va observa un maxim sau un minim în
funcţie de paritatea sau imparitatea numărului de zone Fresnel de pe
lăţimea fantei AB. Dacă numărul de zone este impar atunci din
(24.11) se obţine condiţia maximelor de difracţie
a sin     2m  1


2

,

(24.12)

iar dacă numărul de zone este par – condiţia minimelor de difracţie
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a sin   2m


2

,

(24.13)

unde m  1, 2, 3,... este numărul de ordine al maximului sau al
minimului de difracţie. În centrul tabloului de difracţie (punctul E0
pe ecranul E) în direcţia   0 acţionează oscilaţiile în aceeaşi fază
provocate de toate regiunile fantei şi de aceea se formează maximul
de cea mai mare intensitate, numit maxim de difracţie central.
După cum rezultă din condiţiile (24.12) şi (24.13) direcţiile în care
se formează maximele şi minimele sunt date, respectiv, de relaţiile

 sin  max    2m  1


2a

,

 sin  min   m


a

.

Calculele teoretice demonstrează că intensitatea luminii în maxime
descreşte foarte repede I0 : I1 : I2 : I3 : = 1 : 0,047 : 0,017 : 0,0083
adică, partea principală a energiei
luminoase este concentrată în
maximul central (fig. 24.8,a).
Acelaşi rezultat se confirmă şi
experimental. În figura 24.8,b este
prezentată fotografia tabloului de
difracţie obţinut cu lumină
monocromatică roşie.
Se observă că intensitatea
luminii în maximele de difracţie
este destul de redusă şi de aceea
observarea
fenomenului
de
difracţie de la o singură fantă este
dificilă. S-a constatat că pentru
obţinerea unui tablou de difracţie
mai pronunţat, lumina trebuie
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transmisă printr-un sistem de fante. Într-adevăr, cu cât numărul
fantelor este mai mare, cu atât mai multă lumină pătrunde în ele. Pe
de altă parte, franjele luminoase observate în acest caz reprezintă
rezultatul nu numai al interferenţei undelor provenite de la o fantă,
dar şi al interferenţei mai multor unde, adică a undelor care sosesc în
punctul dat al ecranului de la celelalte fante. Cu alte cuvinte,
intensitatea luminoasă a franjei obţinute de la o fantă este amplificată
de acţiunea celorlalte.
Această metodă de amplificare a intensităţii luminoase a tabloului
de difracţie stă la baza dispozitivului numit reţea de difracţie.
24.3.2. Reţeaua de difracţie
Ea este alcătuită dintr-un număr mare de fante înguste paralele,
rectilinii, egale, echidistante şi foarte apropiate una de alta. Reţelele
de difracţie sunt confecţionate din lame transparente sau reflectoare
(oglinzi plane). În ambele cazuri sunt trasate un număr N de linii
(zgârieturi) echidistante. Liniile reprezintă porţiuni cu multe
asperităţi, de aceea împrăştie lumina incidentă pe reţea, iar spaţiile
dintre ele, rămânând transparente sau reflectoare, îndeplinesc rolul
fantelor reţelei. Mărimea d = a + b,
unde a este lăţimea unei fante, iar b
– a unei zgârieturi, se numeşte
constanta sau perioada reţelei
(fig. 24.9). Dacă se cunoaşte
numărul de zgârieturi (fante) pe o
unitate de lungime l, adică n = N/l,
atunci pentru perioada reţelei
putem scrie:
d

l 1
 .
N n

(24.14)
138

Fig. 24.9

Amplitudinea undei luminoase rezultante E într-un punct oarecare
F al ecranului F, în care se întâlnesc razele de la toate fantele reţelei,
reprezintă rezultatul interferenţei mai multor unde de aceeaşi
amplitudine E0 . Conform relaţiei (23.23) din capitolul precedent,
amplitudinea undei luminoase în punctul cercetat este
E  E

sin  N 0 2 
.
sin  0 2 

(24.15)

unde E este amplitudinea rezultantă a undelor de lumină care ajung
în punctul F de pe ecran de la fiecare fantă a reţelei de difracţie.
Luând în considerare că defazajul  dintre undele ce se propagă de
la zonele Fresnel ale unei fante cu lăţimea a este
2
2 a
 

sin  din (23.23, a) avem



E  E0

sin   2 
sin  a sin   
.
 E0
 2
 a sin  

(24.16)

Defazajul 0 dintre două raze care se propagă de la două fante
vecine se poate determina prin diferenţa de drum optic  al acestora
(fig. 24.9). Într-adevăr, din figură se observă că diferenţa de drum
optic
  d sin  ,

unde  este unghiul de difracţie. Atunci pentru diferenţa de fază
avem
0 

2





2 d



sin  .

Introducând (24.16) şi (24.17) în (24.15) avem
139

(24.17)
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E  E0

sin  a sin    sin  Nd sin   

 a sin  
sin  d sin   

(24.18)

Din (24.18) rezultă că E  Emax , atunci când sin  d sin     0 ,
adică atunci când se îndeplineşte condiţia
d sin    n ,

(24.19)

unde n  0, 1, 2,... .Expresia (24.19) reprezintă condiţia maximelor
principale, iar n este numit numărul de ordine al maximului
principal.
Tot din (24.18) rezultă că E  0 când sin  a sin     0 ,
adică undele provenite de la diferite puncte ale fiecărei fante în
rezultatul interferenţei se suprimă complet. Astfel obţinem condiţia
minimelor principale:
a sin    m ,

(24.20)

unde m = 1, 2,…
După cum s-a constatat la interferenţa mai multor unde, în afară
de maximele principale mai există şi maxime secundare. Condiţia
acestora este
d sin   

p
,
N

(24.20)

unde p ia orice valori întregi pozitive cu excepţia p = 0, N, 2N, 3N,…
pentru care ea trece în condiţia maximelor principale (24.18).
În figura 24.10, a şi b sunt reprezentate spectrele obţinute cu reţeaua
de difracţie iluminată cu lumină
violetă şi, respectiv, roşie. După cum
se constată experimental, odată cu
Fig. 24.10
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creşterea ordinului maximelor intensitatea lor luminoasă se
micşorează, iar mărirea numărului de fante (micşorarea perioadei d)
conduce la creşterea distanţei dintre franjele luminoase.
Dacă reţeaua de difracţie este iluminată cu lumină albă, atunci
tabloul de difracţie apare colorat, obţinându-se câte un spectru pentru
fiecare ordin al tabloului, iar maximul central (m = 0) rămânând tot
din lumină albă (fig. 24.10, c). Totodată, datorită dependenţei poziţiei
maximelor principale de lungimea de undă, partea violetă a spectrelor
este orientată spre centrul tabloului, iar cea roşie – spre exterior. În
acest caz reţeaua de difracţie poate servi în calitate de aparat spectral
pentru descompunerea luminii în spectru şi pentru măsurarea
lungimii de undă.
Una dintre cele mai importante caracteristici ale aparatelor
spectrale este puterea de rezoluţie a acestora.
Puterea de rezoluţie caracterizează capacitatea unui aparat
spectral de a separa două linii spectrale de lungimi de undă
apropiate.
În acest scop se utilizează criteriul
Rayleigh în care se afirmă că două
componente de intensităţi egale se
consideră separate dacă maximul uneia
coincide cu minimul celeilalte (fig.
24.11,a). Dacă acest criteriu nu se
îndeplineşte, atunci se observă doar o
singură componentă (fig. 24.11,b).
Astfel puterea de rezoluţie R a unui
aparat spectral se defineşte prin relaţia:
R


.
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Fig. 24.11

(24.21)
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Să calculăm puterea de rezoluţie a unei reţele de difracţie. Admitem
că maximele de ordinul n pentru lungimile de undă 1 şi 2 se
observă sub unghiurile de difracţie 1 şi 2 :

d sin 1  n1;

d sin 2  n2 .

(24.22)

La trecerea de la un maxim principal la minimul vecin diferenţa de drum
optic se modifică cu  N , unde N este numărul de fante ale reţelei.
Atunci pentru 1 minimul corespunde unui unghi de difracţie  :
d sin   n1 

1
N

(24.23)

Conform criteriului Rayleigh   2 şi din (24.22) şi (24.23) obţinem
n2  n1 

1
N

,

de unde, cu ajutorul definiţiei (24.21), pentru puterea de rezoluţie a
reţelei de difracţie avem

R

1

2  1

 nN .

(24.24)

Aşadar, puterea de rezoluţie a reţelei de difracţie este proporţională
cu numărul de fante şi cu numărul de ordine al maximului principal.
24.3.3. Reţeaua spaţială de difracţie
Reţeaua de difracţie studiată mai sus este o reţea unidimensională,
adică periodicitatea amplasării obstacolelor (fantelor) se realizează
de-a lungul unei direcţii, de exemplu Ox. Pot, însă, exista situații când
această periodicitate se respectă de-a lungul a două direcții (reţeaua
bidimensională) sau a trei direcții (reţeaua tridimensională sau
spațială).
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Cea
mai
simplă
reţea
bidimensională se poate obţine prin
suprapunerea încrucișată a două
reţele unidimensionale (fantele
unei reţele se intersectează cu
fantele alteia sub un unghi
oarecare). Este evident că şi tabloul
de difracţie obţinut cu o astfel de
reţea se va forma prin suprapunerea
a două tablouri de difracţie de la
rețelele
corespunzătoare.
Ca
rezultat
pe
ecran
franjele
luminoase
se
formează
la
intersecţia liniilor verticale şi
orizontale,
pozițiile
cărora
corespund condiţiilor de maxim
pentru rețelele cu fante, respectiv,
verticale şi orizontale. Intensitatea
luminii are cea mai mare valoare I0

Fig. 24.12

în centrul tabloului de difracţie unde se suprapun maximele centrale
m1 = 0 şi m2 = 0 ale rețelelor. La suprapunerea maximelor de
ordinile m1 = 0, (1) şi m2 = 1, (0) obţinute cu rețelele individuale,
adică (0, 1), (0, –1), (1, 0) şi (–1, 0) intensitatea luminii este I1 < I0
ş.a.m.d. (vezi figura 24.12, a). În figura 24.12,b este prezentată
fotografia tabloului de difracţie obţinut cu o reţea bidimensională
folosind radiaţia laser de culoare roşie.
Este cunoscut că solidele sunt caracterizate de o reţea cristalină cu
o periodicitate tridimensională aproape perfectă şi, deci, reprezintă o
reţea spațială naturală cu perioada egală cu perioada reţelei cristaline.
Din această cauză atomii, moleculele sau ionii care se află în nodurile
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acestei reţele vor împrăştia coerent radiația incidentă pe ele. Este
evident că, dacă radiaţia respectivă ar avea lungimea de undă
comparabilă cu perioada reţelei, radiația difuzată ar forma tabloul de
difracţie. Această idee a fost realizată în anul 1912 de către fizicianul
german Max von Laue (1979 – 1960), care a elaborat teoria
interferenţei razeor Roentgen pe cristale, presupunând că ele
reprezintă reţele spaţiale de difracţie. Prin descoperirea difracţiei
razelor Roentgen a fost confirmată natura lor electromagnetică şi s-a
determinat diapazonul de valori (de la 10 nm până la aproximativ
0.01 nm) al lungimii de undă a acestora. Totodată, a fost demonstrată
şi structura atomică periodică a cristalelor. Pentru: „Cercetări asupra
structurii cristalelor prin difracţia razelor X”, în anul 1914 lui Max
von Laue i-a fost decernat premiul Nobel.
Datorită structurii tridimensionale a reţelei cristaline,
determinarea direcţiilor în care se formează maximile de difracţie
reprezintă o problemă foarte complicată. Rezolvarea acesteia a
devenit posibilă după propunerea de către fizicianul englez William
Lawrence Bragg (1890–1971) a unei metode simple de calcul. Îndată
după descoperirea lui Laue, în acelaşi an 1912, Bragg a demonstrat
că difracția razelor X este rezultatul reflexiei lor de la sistemul de
plane cristalografice paralele (planele în care se află nodurile reţelei
cristaline).
Considerând cristalul un
sistem de plane cristalografice
paralele vom analiza două raze
din fluxul de radiaţie Roentgen,
incidente pe două plane vecine
aflate la distanţa d unul de altul
(vezi figura 24.13). Razele
paralele 1 şi 2 ajung la cristal în
Fig. 24.13
fază şi excită atomii din nodurile
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reţelei cristaline, care devin surse ale undelor coerente secundare 1
şi 2 ce interferă între ele. În direcţiile, în care undele coerente
reflectate de la toate planele cristalografice vor fi în fază se vor forma
maximile de difracţie. Pentru ca undele reflectate să fie în fază este
necesar ca diferenţa de drum dintre razele reflectate de la două plane
cristalografice vecine să fie un multilu întreg m de lungimi de undă.
După cum rezultă din figura 24.13 direcţiile în care se formează
maximile de difracţie se determină din relaţia
2d sin   m ,

m  1, 2, 3,... ,

(24.25)

unde  este numit unghi de alunecare sau unghiul Bragg (ungiul
dinte raza incidentă şi planul cristallografic), iar  este lungimea de
undă a radiaţiei Roentgen incidentă pe cristal. Relaţia (24.25) a fost
obţinută pentru prima dată de către W.L.Bragg şi a fost numită legea
sau condiţia lui Bragg.
Dacă pe cristalul studiat cade o radiaţie Roentgen monocromatică,
atunci tabloul de difracţie poate fi observat doar pentru o anumită
valoare a unghiului Bragg. Din această cauză este necesar să rotim
încet cristalul, până când suprafaţa lui va forma cu razele X incidente
pe el, unghiul  care satisface condiţia (24.25). Tabloul de difracţie
poate fi obţinut şi în cazul unei poziţii fixe a cristalului, însă pentru
aceasta trebuie să fie utilizat un spectru continuu al radiaţiei
Roentgen. În aceste condiţii (când unghiul  este fixat) printre
lungimile de undă ale spectrului întotdeauna se vor găsi valori 
pentru care se va îndeplini condiţia Bragg (24.25).
Fenomenul de difracţie a radiaţiei Roentgen are diverse aplicaţii.
Dacă se utilizează raze Roentgen monocromatice de lungime de undă
cunoscută, atunci măsurând unghiul  şi ordinul m al maximului de
difracţie se poate determina distanţa d dintre planele cristalografice
ale structurilor cristaline necunoscute. Pentru studiul structurii
145

Polarizarea şi dispersia luminii
cristalelor cu ajutorul razelor X, W.L.Bragg împreună cu tatăl său
William Henry Bragg (1862–1942) au primit în anul 1915 premiul
Nobel. Această metodă de cercetare a structurii cristalelor a constituit
baza analizei radiocristalografice.
Difracţia razelor Roentgen este utilizată şi la determinarea
structurii moleculare a moleculelor biologice. De exemplu,
descoperirea în anul 1953 a geneticianului american James Dewey
Watson (1928) şi a biofizicianului englez Francis Harry Compton
Crick (1916 – 2004) despre structura de spirală dublă a ADN-ului (a
acidului dezoxiribonucleic – molecula care poartă informaţia
genetică utilizată la creșterea, dezvoltarea, funcționarea și
reproducerea tuturor organismelor vii) a avut la bază cercetările de
difracţie cu raze Roentgen a ADN-ului efectuate de chimista din
Anglia Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958).
Folosind un cristal cu structura cunoscută şi măsurând unghiul
Bragg şi ordinul maximului de difracţie se poate determina lungimea
de undă a radiaţiei Roentgen incidente. Această metodă de studiu se
află la baza spectroscopiei cu raze Roentgen.

Capitolul 25. Polarizarea şi dispersia
luminii
25.1. Polarizarea liniară şi circulară. Gradul de
polarizare
În Capitolul 22 a fost analizată transversalitatea undelor
electromagnetice şi, inclusiv, a undelor de lumină. Fenomenul
polarizării undelor a demonstrat experimental că lumina reprezintă
o undă electromagnetică transversală. Pentru a înţelege fenomenul
146

de polarizare a luminii, vom analiza mai întâi starea de polarizare a
undelor elastice.
Dacă direcţia de oscilaţie a particulelor mediului variază în
timp după o anumită lege, atunci unda este numită polarizată.
Admitem că o coardă elastică este impusă să oscileze într-un plan
numit plan de oscilaţie, adică prin coardă se propagă o undă
transversală. Întrucât oscilaţiile corzii se produc tot timpul în unul
şi acelaşi plan (planul xOy în figura 25.1), legea de variaţie a
direcţiei elongaţiei este liniară (direcţia AB), iar unda este numită
plan-polarizată sau liniar-polarizată.
Planul format de direcţia de oscilaţie şi cea de propagare a
undei este numit plan de polarizare.
Starea de polarizare a undei transversale depinde de natura obstacolelor
întâlnite în timpul propagării. Dacă în
calea undei este aşezată o fantă, planul
căreia coincide cu cel de oscilaţie,
atunci unda îşi păstrează starea de
polarizare (fig. 25.1, a). Când planul de
oscilaţie formează cu cel al fantei un
unghi φ această stare se modifică. Din
figură se observă că după trecerea prin
fantă, unda se propagă în acelaşi plan de
Fig. 25.1
polarizare, însă cu cât unghiul φ este
mai mare, cu atât amplitudinea ei este
mai mică (fig. 25.1, b). Dacă planul de oscilaţie este perpendicular pe
cel al fantei (φ = 90o), atunci ea reţine complet unda incidentă pe ea
(fig. 25.1, c).
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Situaţia este total diferită când pe fantă cade o undă longitudinală.
Întrucât oscilaţiile se produc de-a lungul direcţiei de propagare,
această undă traversează fanta întotdeauna, indiferent de orientarea
acesteia. Rezultă că
starea de polarizare este proprie doar undelor transversale.
Pentru studiul fenomenului de polarizare a luminii vom considera
caracterul ondulatoriu al acesteia. Din teoria lui Maxwell este
cunoscut, că unda electromagnetică (unda de lumină) este
caracterizată de vectorii intensităţii cîmpului electric E şi ai celui
magnetic B reciproc perpendiculari. În cazul acţiunii undei de
lumină asupra substanţei importanţa principală o are componenta
electrică a undei care acţionează asupra electronilor din substanţă.
Din acest motiv la studiul polarizării vom considera anume acest
vector care mai este numit şi vector luminos.
Orice rază de lumină constă dintr-un număr foarte mare de unde
emise de atomii sursei de lumină. Fiecare dintre aceste unde are o
anumită orientare a vectorului luminos E , corespunzătoare direcţiei
de oscilaţie a atomului care o emite. Starea de polarizare a undei de
lumină emisă de un singur atom este prezentată în figura 25.2, a. În
această figură direcţia de propagare a undei de lumină este
perpendiculară pe planul ei, iar vectorii corespund valorilor de
amplitudine ale vectorului intensităţii câmpului electric E . Sursele
de lumină sunt compuse dintr-un
număr enorm de atomi care oscilează
haotic şi, deci, vectorul luminos E se
poate afla în orice plan. Dacă planele
de oscilaţie ale vectorului E coincid,
formând o anumită direcţie ca şi în
figura 25.2, a, atunci lumina este
Fig. 25.2
numită liniar sau plan polarizată. În
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cazul razelor de lumină emise de sursele naturale, în care atomii
oscilează haotic, există o mulţime de plane de oscilaţie orientate cu
aceeaşi probabilitate în toate direcţiile (fig. 25.2, b). Astfel de lumină
este nepolarizată şi este numită lumină naturală. Dacă, însă,
majoritatea planelor de oscilaţie sunt orientate preponderent într-o
anumită direcţie, iar celelalte au valorile de amplitudine ale
vectorului E mult mai mici (fig. 25.2, c), atunci se spune că această
lumină este parţial polarizată.
Pentru descrierea cantitativă a gradului de polarizare a luminii se
introduce noţiunea de grad de polarizare
P

I max  I min
,
I max  I min

(25.1)

unde I max şi I min sunt valorile maximă şi minimă ale intensităţii
luminii ce corespund proiecţiilor vectorului luminos E pe două
direcţii reciproc perpendiculare.
Gradul de polarizare este o mărime adimensională şi poate lua
valori cuprinse între 0 şi 1. În cazul luminii total polarizate I min  0
şi din (25.1) rezultă cea mai mare valoare a gradului de polarizare
P = 1, iar în cazul luminii naturale intensitatea căreia este aceeaşi în
toate direcţiile, adică I min  I max , din (25.1) avem P = 0.
Lumina se consideră polarizată dacă vectorul intensităţii câmpului
electric E oscilează după o anumită
lege. Din acest punct de vedere pot
fi identificate şi alte stări de
polarizare. De exemplu, dacă vârful
vectorului E descrie într-un plan
perpendicular pe direcţia de
propagare o elipsă care se
deplasează în timp odată cu unda
(fig. 25.3), atunci lumina este
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Fig. 25.3
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polarizată eliptic. Dacă în anumite condiţii elipsa descrisă de vârful
vectorului E degenerează într-un cerc, atunci lumina este polarizată
circular.
Există mai multe metode de obţinere a luminii polarizate din cea
naturală. Aceasta se poate realiza prin eliminarea tuturor undelor din
fluxul de lumină cu excepţia celor ale căror vector E oscilează întrun singur plan. În cele ce urmează vom analiza aceste metode.
25.1.1. Polarizarea prin absorbţie selectivă
Datorită structurii interne a anumitor tipuri de cristale existente în
natură, care se manifestă prin anizotropia lor, acestea pot absorbi și
transmite lumina în mod diferit. De aceea cristalele respective (cum
ar fi turmalina, spatul de Islanda, cuarţul ş.a.), pot fi folosite pentru
obţinerea luminii plan polarizate. Există, însă, şi alte posibilităţi de
polarizare, cu polarizoare artificiale. În anul 1928 savantul
american Edwin Herbert Land (1909 – 1991) a inventat o peliculă de
polarizare numită de el polaroid. Această peliculă reprezintă un
material care conține lanţuri de molecule de hidrocarburi aliniate întro anumită direcție. Dacă la incidenţa luminii pe o astfel de peliculă
vectorul câmpului electric E al undei este paralel cu lanțurile, atunci
de-a lungul lor apar curenți electrici şi energia luminoasă este
absorbită. În cazul în care vectorul câmpului electric E
perpendicular pe direcţia lanțurilor de molecule, lumina
transmisă. Direcția perpendiculară pe lanțurile de molecule
numită axă de transmisie. Vom considera că unda de lumină

este
este
este
este

transmisă complet atunci când vectorul câmpului electric E al undei
este paralel cu axa de transmisie și absorbită complet când vectorul
E este perpendicular pe axa de transmisie.
Dispozitivele care transformă lumina naturală în lumină polarizată
sunt numite polarizoare. Ele permit să treacă doar acele oscilaţii ale
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vectorului luminos E care se produc într-o singură direcţie z (fig. 25.4).
Acţiunea polarizorului P este similară cu cea a fantei din figura 25.1.
Ochiul uman nu poate deosebi lumina polarizată de cea naturală,

Fig. 25.4
observând doar micşorarea intensităţii luminii transmise prin
polarizor Ip în comparaţie cu intensitatea luminii naturale In incidentă
pe polarizor Ip < In. Pentru stabilirea stării de polarizare a luminii se
foloseşte un al doilea dispozitiv de polarizare, numit în acest caz
analizor (A) şi care permite trecerea oscilaţiilor vectorului E p după
direcţia z orientată sub unghiul  faţă de direcţia iniţială z.
Menţionăm că polarizorul nu se deosebeşte constructiv prin nimic de
analizor, fiind unul şi acelaşi dispozitiv. Se poate observa că, la
rotirea analizorului cu 360o în jurul razei de lumină, intensitatea
luminii transmise prin analizor It variază, obţinând de câte două ori
valori maxime Imax şi valori minime Imin, ceea ce oferă posibilitatea
calculării gradului de polarizare P a luminii.
Să analizăm lumina transmisă prin polarizor din punctul de vedere
al intensităţii acesteia. La incidenţa luminii naturale de intensitate In
pe polarizorul P, vectorul En al acesteia este orientat haotic în toate
direcţiile. Este evident că suma proiecţiilor tuturor vectorilor En pe
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axa y şi, respectiv, pe axa z în acest caz sunt egale, iar din Figura 25.4
folosind teorema Pitagora avem

En2  E y2  Ez2  2 Ez2 .

(25.2)

Dacă axa de transmisie a polarizorului este orientată de-a lungul axei
z, atunci componenta E y a vectorului luminos este absorbită, iar
componenta Ez  E p va trece, obţinând astfel lumină polarizată.
Luând în considerare că intensitatea undei de lumină este proporţională
cu pătratul vectorului intensităţii câmpului electric, din (25.2) rezultă
Ip 

1
In .
2

(25.3)

Admitem că unda obţinută de lumină polarizată cu intensitatea Ip
şi caracterizată de vectorul luminos E p în continuare este incidentă
pe analizorul A, axa de transmisie a căruia z formează unghiul  cu
cea iniţială z (vezi figura 25.4). Componenta E y  E p sin  a
vectorului luminos, fiind perpendiculară pe axa de transmisie, este
absorbită, iar componenta orientată paralel cu axa de transmisie
Ez  Et  E p cos  .

(25.4)

Ridicând la pătrat relaţia (25.4) şi luând în considerare că Et2  It , iar
E p2  I p , obţinem

It  I p cos2  .

(25.5)

Această expresie este cunoscută sub denumirea de legea lui Malus şi
a fost obţinută în anul 1808 de către fizicianul francez Étienne-Louis
Malus (1775 – 1812). Legea lui Malus se aplică pentru oricare două
dispozitive de polarizare, axele de transmisie ale cărora formează un
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unghi  între ele. Este de menţionat că expresiile (25.3) şi (25.5) sunt
valabile pentru dispozitive de polarizare ideale. Dacă însă în aceste
dispozitive există pierderi (de exemplu, prin absorbţie parţială a
luminii), atunci pentru intensitatea luminii naturale In transmisă prin
două polarizoare (ca în figura 25.4), utilizând (25.3) şi (25.5) obţinem
It 

1
I n 1  k1 1  k2  cos 2  ,
2

(25.6)

unde k1 şi k 2 reprezintă coeficienţii de absorbţie a luminii în cele
două polarizoare.
25.1.2. Polarizarea prin reflexia şi refracţia luminii la suprafaţa de separaţie a două medii dielectrice
Să presupunem că o rază de lumină naturală este incidentă pe
suprafața de separaţie a două medii transparente cu indicii de refracţie
n1 şi n2  n1 (Fig. 24.5, a). În conformitate cu legile reflexiei şi
refracţiei unghiul de incidenţă i este egal cu unghiul de reflexie, iar
unghiul de refracţie r se determină din legea refracţiei
sin i n2
 .
sin r n1

(25.7)

Vectorul luminos E al fiecărei raze poate fi descompus în două
componente reciproc perpendiculare: una paralelă cu suprafața de
separaţie (perpendiculară pe planul figurii şi reprezentată prin
puncte), iar cealaltă perpendiculară atât pe prima componentă, cât și
pe direcția de propagare (reprezentată prin săgeți). Prin urmare, starea
de polarizare a unei raze de lumină poate fi descrisă cu aceste două
componente ale vectorului E în direcțiile indicate (Fig. 25.5, a).
Experimental se constată că componenta paralelă (reprezentată prin
puncte) este reflectată mai puternic decât cea perpendiculară
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(reprezentată prin săgeți). Cu alte
cuvinte, raza de lumină reflectată este
parțial polarizată. Mai mult decât atât, şi
raza refractată, de asemenea, este parțial
polarizată.
Admitem că modificăm unghiul de
incidenţă i până când se obţine o valoare
a unghiului dintre raza reflectată şi cea
refractată egală cu 90o (Fig. 25.5, b).
Cercetând cu ajutorul unui analizor
starea de polarizare a luminii reflectate şi
refractate se constată că pentru această
valoare particulară a unghiului de
incidenţă raza reflectată este total
polarizată (vectorul luminos este orientat
paralel cu suprafaţa de separaţie a
mediilor dielectrice), iar raza refractată
rămâne în continuare polarizată parţial.
Acest unghi a fost numit unghi de
Fig. 25.5
polarizare sau unghiul Brewster în
cinstea fizicianului scoţian David Brewsted (1781 – 1868) care a
stabilit în anul 1815 legătura dintre indicele de refracţie a
dielectricului şi unghiul de polarizare.
Din figura 25.5, b se observă că iB  r  90o  180o sau r  90o  iB .
Atunci sin r  sin  90o  iB   cos iB şi din (25.7) rezultă

tg iB  n21 ,
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(25.8)

unde n21 

n2
este indicele relativ de refracţie a mediului 2 în raport cu
n1

mediul 1. În cazul suprafeţei de separaţie aer (n1 = 1) – sticlă (n2 = 1,5)
ungiul Brewster iB  arctg 1,5  56o , iar pentru suprafaţa de
separaţie aer – apă iB  53o . Expresia (25.8) reprezintă legea lui
Brewster.
Dacă lumina incidentă pe suprafaţa dielectricului sub unghiul iB
este polarizată cu vectorul luminos E aflat în planul de incidenţă
(vezi figura 25.5, c), atunci raza reflectată nu există. Aceasta se
explică prin faptul că raza reflectată trebuie să conţină componenta
vectorului luminos paralelă cu suprafaţa dielectricului, iar în raza
incidentă componenta respectivă a vectorului luminos lipseşte.
25.2. Birefringenţa. Anizotropia optică artificială.
Rotirea planului de polarizare
Materialele solide transparente pot fi izotrope sau anizotrope.
Amintim că izotropia se exprimă prin echivalenţa proprietăţilor fizice
ale mediului în toate direcţiile. Majoritatea solidelor în natură sunt
izotrope, adică viteza luminii care trece prin aceste materiale nu
depinde de starea ei de polarizare. De exemplu, prin sticlă, care este
un material amorf şi atomii sunt distribuiţi dezordonat, lumina se
propagă în toate direcţiile cu aceeaşi viteză şi, deci, este caracterizată
de un singur indice de refracţie. Există însă solide cristaline cum ar
fi: calcitul (CaCO3), cuarţul (SiO2), nitratul de sodiu (NaNO3),
sulfitul de sodiu (NaSO3) ş.a., în care viteza de propagare a luminii
nu este aceeaşi în toate direcţiile, dar depinde de direcţia de propagare
a acesteia şi de orientarea planului de polarizare. Aceste materiale
sunt caracterizate de doi indici de refracţie şi din această cauză raza
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incidentă este divizată la refracţie în două raze separate spaţial. Are
loc fenomenul numit refracţie dublă sau birefringenţă, iar
materialele în care acest fenomen se realizează sunt numite
birefringente. Propagarea uneia dintre aceste raze are loc în
corespundere cu legea refracţiei şi are una şi aceeaşi viteză în toate
direcţiile. Ea a fost numită rază ordinară (o). Mersul celei de-a doua
raze refractate nu se supune legilor opticii geometrice şi de aceea a
fost numită rază extraordinară (e). Fenomenul de birefringenţă a
fost descoperit în anul 1669 de către savantul danez Rasmus
Bartholin (1625 – 1698) când cerceta propagarea luminii prin
cristalul de spat de Islanda (o modificare a calcitului).
S-a constatat că razele ordinară şi
extraordinară au aceeaşi intensitate,
sunt total polarizate în plane reciproc
perpendiculare şi se propagă cu viteze
diferite vo  c no şi ve  c ne corespunzătoare indicilor de refracţie no şi

ne

ai materialului birefringent. În

Fig. 25.6

materialele birefringente există însă o
direcţie, de-a lungul căreia razele o şi e se propagă cu aceeaşi viteză
şi birefringenţa nu se observă. Această direcţie este numită axă
optică a cristalului. Planul, în care se află raza încidentă şi axa optică
a cristalului, se numeşte plan principal sau secţiune principală a
cristalului. În raza ordinară oscilaţiile vectorului luminos se produc
perpendicular pe secţiunea principală, iar în raza extraordinară – în
planul principal (Fig. 25.6).
Să ne imaginăm că în interiorul unui cristal anizotropic din punct
de vedere optic se află o sursă punctiformă S de lumină (Fig. 25.7).
Pentru raza ordinară o indicele de refracţie no este acelaşi în toate
direcţiile şi frontul de undă al luminii care se propagă de la sursă va
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fi o sferă. Indicele de refracţie ne
variază în funcţie de direcţia de
propagare a razei extraordinare e, de
aceea frontul de undă al acesteia va
avea forma unui elipsoid de rotaţie. Din
figura 25.7 rezultă că vitezele de
propagare ale razelor ordinară şi
Fig. 25.7
extraordinară sunt egale în punctele de
intersecţie ale sferei şi elipsoidului cu
axa optică a cristalului şi se deosebesc cel mai mult în direcţia
perpendiculară pe această axă.
Cristalele anizotrope sunt utilizate pentru construirea
dispozitivelor de polarizare. Cele mai răspândite dintre acestea sunt
prismele de polarizare şi
în particular prisma
Nicol (Fig. 25.8), construită în anul 1828 de către
savantul scoţian William
Nicol (1770 – 1851). Ea
Fig. 25.8
este alcătuită din două
prisme triunghiulare identice din spat de Islanda, lipite cu un strat
subţire de balsam de Canada (o substanţă răşinoasă extrasă dintr-o
specie de brazi din Canada). Prismele sunt prelucrate astfel încât o
suprafaţă a ei să formeze unghiul de 68o cu direcţia luminii transmise,
iar părţile încleiate să fie perpendiculare pe această suprafaţă. În acest
caz axa optică AA formează unghiul de 68o cu muchia lungă KN a
prismei. Indicele de refracţie al balsamului de Canada este mai mare
decît indicele de refracţie pentru raza extraordinară, dar mai mic decît
pentru cea ordinară. La o alegere corespunzătoare a valorii unghiului
de incidenţă a luminii naturale, egală sau mai mare decât unghiul
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limită, pentru raza ordinară are loc fenomenul reflexiei totale şi ea
părăseşte prisma prin suprafaţa KN sau este absorbită de către aceasta
dacă este înnegrită. Astfel, prin suprafaţa NM a prismei va ieşi raza
extraordinară paralelă cu raza incidentă.
Anizotropia optică este rezultatul structurii interne a cristalelor,
însă ea poate fi realizată şi artificial prin diferite acţiuni (deformare,
câmp electric sau câmp magnetic) asupra cristalelor izotrope, a
lichidelor, gazelor şi a corpurilor amorfe.
Anizotropia artificială este cu atât mai pronunţată cu cât diferenţa
dintre indicii de refracţie ai razelor ordinară şi neordinară pe direcţia
perpendiculară pe axa optică este mai mare. Experimental se constată
că în funcţie de acţiunea exterioară această diferenţă este:

no  ne  k1

(25.9)

în cazul acţiunii de deformare;
no  ne  k20 E 2

(25.9, a)

în cazul acţiunii câmului electric;
no  ne  k30 H 2

(25.9, b)

în cazul acţiunii câmului magnetic. Coeficienţii de proporţionalitate
k1 , k 2 şi k3 sunt nişte constante care caracterizează substanţa,  este
tensiunea mecanică, E şi H sunt intensităţile cîmpului electric şi
magnetic, corespunzător, iar 0 este lungimea de undă a luminii în
vid.
Efectul apariţiei anizotropiei optice în dielectricii izotropi lichizi
sau solizi sub acţiunea unui câmp electric omogen a fost descoperit
în anul 1875 de către fizicianul scoţian John Kerr (1824 – 1907) şi a
fost numit efectul electro-optic pătratic sau mai frecvent efectul
Kerr.
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În figura 25.9 este reprezentată schema instalaţiei pentru
observarea efectului Kerr. Între doi polarizatori P şi A încrucişaţi, se
introduce celula Kerr (o cuvetă cu lichid sau un cristal, ambele
izotrope aflate în spaţiul dintre armăturile unui condensator plan).
Întrucât planele de polarizare ale polarizatorilor formează un unghi
de 90o, în lipsa câmpului electric lumina incidentă nu trece prin
sistem. Dacă, însă, la armăturile condensatorului se aplică o anumită
tensiune, atunci dielectricul din celula Kerr devine birefringent.
Mărind tensiunea aplicată la condensator, se
măreşte gradul de
anizotropie al substanţei, iar odată cu aceasta
devine mai mare şi
intensitatea
luminii
Fig. 25.9
transmise.
Efectul Kerr se explică prin polarizarea diferită a moleculelor
dielectricului în diferite direcţii. Timpul de trecere a dielectricului din
starea izotropă în cea anizotropă este de ordinul 10–10 c, adică efectul
Kerr se produce practic instantaneu. De aceea celula Kerr reprezintă
un declanşator de lumină perfect şi este utilizat în procesele rapide
cum ar fi filmarea sau fotografierea la viteză mare, studiul propagării
luminii, telefonia optică ş.a.
Experimental se constată că la trecerea luminii prin unele
substanţe numite optic active are loc rotirea planului de polarizare în
jurul razei incidente. Proprietatea substanţelor de a roti planul de
polarizare este numită activitate optică.
159

Polarizarea şi dispersia luminii
Printre substanţele optic active pot fi menţionate atât cele solide
(cuarţul, zahărul, chinovarul – sulfură roşie de mercur ş.a.), cât şi cele
licide (soluţie de zahăr, oţetul din vin, terebentina ş.a.).
Rotirea planului de polarizare poate fi observată cu ajutorul
instalaţiei reprezentată schematic în figura 25.10. În lipsa substanţei
optic active raza de
lumină care intră în
sistemul compus din
polarizatorul
P
şi
analizatorul A încrucişaţi
este reţinută complet.
Dacă,
însă,
între
Fig. 25.10
polarizator şi analizator
se introduce substanţa optic activă, atunci prin sistemul optic obţinut
poate fi observată trecerea luminii. Rotind planul de polarizare al
analizatorului cu un anumit unghi  se poate anula raza transmisă
prin analizator. Acest unghi este unghiul cu care substanţa optic
activă a rotit planul de polarizare al luminii trecute prin polarizator.
În cazul cristalelor şi a lichidelor pure optic active unghiul de rotaţie
 este proporţional cu distanţa d parcursă de lumină prin substanţa
optic activă

  d ,

(25.10)

iar pentru soluţiile optic active

  0Cd .

(25.11)

unde  (  0 ) este rotaţia specifică sau constanta de rotaţie a
soluţiei, iar C este concentraţia substanţei active din soluţie. Rotaţia
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specifică depinde de natura substanţei active, de temperatura la care
aceasta se află şi de lungimea de undă a luminii.
Fenomenul rotirii planului de polarizare se află la baza unei
metode exacte de determinare a concentraţiei soluţiilor substanţelor
optic active, numită polarimetrie. Introducând cuveta de lungime d
în care se află soluţia substanţei studiate şi măsurând unghiul de
rotaţie al planului de polarizare, cu ajutorul relaţiei (25.11) se
determină concentraţia substanţei din această soluţie.
În anul 1845 Faraday a stabilit experimental că şi mediile optic
neactive pot roti planul de polarizare a luminii dacă acestea se află
sub acţiunea câmpului magnetic exterior orientat în sensul propagării
luminii. Acest fenomen de rotaţie magnetică a planului de
polarizare mai este numit şi efectul Faraday. Unghiul  de rotaţie
al planului de polarizare şi în acest caz este proporţional cu distanţa
d parcursă de lumină prin substanţă, dar şi cu intensitatea câmpului
magnetic H în care aceasta se află

  VHd ,

(25.12)

unde V este o constantă care depinde de natura substanţei şi de
lungimea de undă a luminii şi este numită constanta lui Verdet.
25.3. Interferenţa luminii polarizate
În punctul precedent s-a constatat că la trecerea luminii printr-un
material birefringent se obţin două raze: ordinară o şi extraordinară
e, ambele polarizate total, dar în plane reciproc perpendiculare.
Deoarece vectorii Eo şi Ee sunt reciproc perpendiculari, la
suprapunerea acestor două raze nu se formează tabloul de
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interferenţă. Vectorul luminos din unda de lumină rezultantă se
modifică în timp astfel încât vârful lui descrie o elipsă orientată
arbitrar în raport cu axele de coordonate în conformitate cu ecuaţia
(vezi (19.51))
x2 y 2
x y
 2 2
cos   sin 2  ,
2
Eo Ee
Eo Ee

(25.13)

unde Eo ( Ee ) este componenta intensităţii câmpului electric din raza
ordinară (extraordinară), iar  este defazajul dintre oscilaţiile
acestor componente. Interferenţa acestor raze se poate obţine numai
dacă ele vor fi coerente şi vectorii Eo şi Ee vor oscila de-a lungul
aceleiaşi direcţii. Direcţiile de oscilaţie a vectorilor pot fi orientate
de-a lungul unei direcţii dacă ele vor fi trecute printr-un polarizator,
planul de polarizare al căruia nu coincide cu planul de oscilaţie nici
a uneia din razele ordinară şi extraordinară. Coerenţa acestor raze se
obţine doar dacă lumina incidentă normal pe placa plan paralelă
birefringentă este polarizată. În figura 25.11,a este reprezentată
schema instalaţiei care permite obţinerea tabloului de interferenţă a
luminii polarizate precum şi diagrama fazorială a razelor care

Fig. 25.11
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interferă. Lumina naturală incidentă pe primul polarizator P devine
plan polarizată şi cade perpendicular pe axa optică a cristalului
birefringent sub forma unei plăci de grosime d. În interiorul plăcii
razele ordinară şi extraordinară nu sunt separate spaţial, dar se
propagă cu viteze diferite. De aceea între aceste raze se formează o
diferenţă de drum optic

   n0  ne  d

(25.14)

sau o diferenţă de fază
2

 

0

 n0  ne  d ,

(25.15)

unde 0 este lungimea de undă a luminii în vid. Polarizatorul P
orientează vectorii Eo şi Ee ai razelor ordinară şi extraordinară de-a
lungul aceleiaşi direcţii în planul de polarizare P. Astfel se obţin
două unde coerente descrise de vectorii E1 şi E2 coliniari (fig.
25.11), care la suprapunere formează pe ecran tabloul de interferenţă.
25.4. Dispersia luminii
Fenomenul dependenţei indicelui de refracţie n al substanţei
sau a vitezei de fază a undelor de lumină de lungimea de undă
 (frecvenţa ) a luminii se numeşte dispersie.
Această dependenţă poate fi reprezentată cu funcţia

n  f   .
unde  este lungimea de undă a luminii în vid.
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(25.16)

Polarizarea şi dispersia luminii
Pentru prima dată dispersia luminii a fost observată experimental
în anul 1672 de către Newton cu ajutorul unei prisme triunghiulare
de sticlă, obţinând descompunerea luminii albe în spectrul celor şapte
culori fundamentale: roşu,
oranj, galben, verde, albastru,
indigo şi violet (vezi figura
25.12). Se observă că, datorită dependenţei (25.16),
razele cu lungimi de undă
diferite sunt abătute de
Fig. 25.12
prismă sub unghiuri diferite.
Pentru descrierea cantitativă
a acestui fenomen se introduce mărimea
D

dn
,
d

(25.17)

numită dispersie a substanţei. Dispersia arată cît de repede variază
indicele de refracţie în dependenţă de lungimea de undă. Dacă la
micşorarea lungimii de undă indicele de refracţie se măreşte,
dispersia este numită dispersie normală. După cum vom vedea în
continuare există şi situaţii când indicele de refracţie devine mai mic
odată cu micşorarea lungimii de undă. În acest caz dispersia este
numită dispersie anomală.
Fenomenul de dispersie a luminii poate fi explicat în baza teoriei
macroscopice a lui Maxwell pentru undele electromagnetice şi a
teoriei electronice a substanţei elaborată de Lorenz. Pentru aceasta
vom analiza procesul de interacţiune a luminii cu substanţa.
Din teoria lui Maxwell rezultă că indicele absolut de refracţie al
mediului

n   ,
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(25.18)

unde  şi  sunt permitivitatea dielectrică şi permiabilitatea
magnetică ale mediului. Deoarece pentru regiunea optică a spectrului
permiabilitatea magnetică a tuturor mediilor   1 din (25.18) rezultă

n  .

(25.19)

Această relaţie evidenţiază unele devieri de la rezultatele
experimentale. Pe de o parte, conform (25.16), indicele de refracţie
este o funcţie de lungimea de undă, iar pe de altă parte, în
conformitate cu (25.19), este o constantă de material. Mai mult ca
atât, valoarea numerică obţinută din (25.19) nu coincide cu cea
experimentală.
Dificultăţile care apar la descrierea dispersiei din punct de vedere
al teoriei electromagnetice au fost înlăturate în teoria electronică a lui
Lorentz. În această teorie dispersia luminii este cercetată ca fiind
rezultatul interacţiunii undelor electromagnetice cu particulele
încărcate ale substanţei, care efectuează oscilaţii forţate în cîmpul
electromagnetic variabil al undei.
Admitem că substanţa este un dielectric omogen, iar câmpul undei
electromagnetice este o funcţie de frecvenţa  care variază după o
lege armonică

E  E0 cos t ,

(25.20)

unde E este intensitatea câmpului electric, iar E0 – valoarea sa de
amplitudine.
Acţiunea undei electromagnetice asupra dielectricului se manifestă
prin polarizarea electronică a acestuia, adică prin oscilaţiile forţate
ale electronilor slab legaţi cu nucleele atomilor din substanţă numiţi
electroni optici. Este necesar să menţionăm că datorită frecvenţei
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foarte înalte de oscilaţie a vectorului luminos (  1015 Hz),
polarizarea prin orientare este imposibilă.
Pentru simplitate, vom considera mai întâi oscilaţiile numai a
unuia dintre electronii optici. Oscilaţiile forţate ale acestuia induc un
moment dipolar p = ex, unde e este sarcina electronului, iar x este
deplasarea de la echilibru a electronului optic sub acţiunea câmpului
electric al undei de lumină. Dacă concentraţia atomilor în dielectric
este n0, atunci valoarea instantanee a vectorului de polarizare

P  n0 p  n0ex .

(25.21)

Relaţia de legătură dintre vectorul de polarizare şi intensitatea
câmpului electric a fost obţinută la studiul câmpului electrostatic în
mediile dielectrice (12.9)1

P   0 E ,

(25.22)

unde  este susceptibilitatea dielectrică a substanţei. Tot în acel
capitol s-a introdus şi noţiunea de permitivitate a dielectricului şi
legătura ei cu susceptibilitatea prin relaţia (12.26)2

  1  .

(25.23)

Din relaţiile (25.19) şi (25.21) – (25.23) pentru indicele de
refracţie al substanţei obţinem
n2    1    1 

n ex
P
 1 0 .
0E
0E

(25.24)

Pentru determinarea deplasării x vom analiza ecuaţia oscilaţiilor
forţate ale electronului într-un caz simplu când nu se iau în
Vezi Capitolul 12, p.62 din: A.Rusu, S.Rusu. Curs de fizică: Ciclu de prelegeri.
Vol. 3. Electromagnetismul. Chişinău: Tehnica-UTM, 2015, 233 p.
2
Tot acolo p.69.
1

166

considerare forţele de rezistenţă care determină absorbţia undei
incidente (la reprezentarea rezultatului final, însă, vom introduce
corecţiile necesare). În acest caz ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor
forţate (vezi Capitolul 20, p.20.2) are aspectul
x  02 x 

F0
e
cos t  E0 cos t .
m
m

(25.25)

Soluţia acestei ecuaţii (vezi (20.25) şi (20.30) pentru β = 0) are forma

x  A cos t ,

(25.26)

unde
A

eE0
.
m 02   2 

(25.27)

Introducând (25.26), (25.27) şi (25.20) în (25.24) pentru indicele de
refracţie al substanţei în cazul când oscilează doar un singur electron
optic, obţinem

n0e2
1
.
n  1
 2
 0 m 0   2 
2

(25.28)

Când în substanţa considerată există i electroni optici care
efectuează oscilaţii forţate, fiecare cu frecvenţa sa proprie 0 i , pentru
indicele de refracţie avem
ei2
1
n  1   2
.
 0 i mi 0i   2
2

n0

(25.29)

Din (25.28) rezultă că în regiunea de la  = 0 până la  = 0
indicele de refracţie este mai mare decât unitatea şi se măreşte odată
cu creşterea frecvenţei (cu micşorarea lungimii de undă  ), adică
D > 0 şi dispersia este normală. Regiunea de la  = 0 până la  = 
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de asemenea corespunde dispersiei normale, întrucât şi în acest caz
indicele de refracţie creşte (de la – până la 1) odată cu mărirea
frecvenţei (micşorarea lungimii de undă), deci D > 0.
În figura 25.13 cu linii întrerupte este reprezentată dependenţa
(25.29). Se observă că pentru  → 0i funcţia n2 → + când  < 0i şi
n2 → – când  > 0i. Acest comportament al funcţiei (25.29) este
determinat de faptul că au fost neglijate forţele de rezistenţă în
procesul oscilaţiilor forţate ale electronilor. Graficul dependenţei
n2() în cazul când se iau în considerare şi forţele de rezistenţă este
reprezentat în aceeaşi figură cu linie continuă. În regiunile AiBi

Fig. 25.13
indicele de refracţie se micşorează odată cu creşterea frecvenţei
(micşorarea lungimii de undă) şi D < 0, cu alte cuvinte în aceste
regiuni dispersia este anomală.
25.5. Radiaţia Vavilov – Cherenkov
În anul 1934, studiind luminescenţa sărurilor de uraniu excitate cu
razele  emise de radiu, savantul rus Pavel Cherenkov (1904 – 1990)
a stabilit că în afară de luminescenţa obişnuită (luminescența
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reprezintă o radiaţie luminoasă a substanței care nu constituie un
rezultat al încălzirii. Ea poate fi cauzată de diverse reacții chimice, de
câmpurile electric şi magnetic, de acţiuni mecanice exterioare ş.a.) se
observă o radiaţie suplimentară de culoare albăstruie. S-a constatat
că această radiaţie albăstruie există în orice lichide şi corpuri solide
transparente, dar intensitatea ei nu depinde de natura acestor
substanţe, ci numai de condiţiile de excitare a lor, adică de energia
razelor . Încă o particularitate importantă: radiaţia albăstruie se
propagă numai înainte, sub un unghi ascuţit faţă de direcţia razelor
incidente.
Serghei Vavilov a înaintat ideea că această radiaţie este rezultatul
mişcării în substanţă a electronilor liberi formaţi sub acţiunea
radiaţiei . Încercarea de a explica această radiaţie prin frînarea
electronilor în lichid n-a fost încununată de succes. Calculele au
arătat că pentru toate lichidele cercetate de Cherenkov intensitatea
radiaţiei întrecea cu mult intensitatea radiaţiei de frînare a
electronilor. Radiaţia Vavilov – Cherencov a fost explicată în anul
1937 de către Igor Tamm (1895 – 1971) şi Ilia Frank (1908 – 1990).
Ei au demonstrat că electronii ce se mişcă în substanţă cu viteze
mai mari decât viteza luminii în ea ( ve  c n ), emit unde
electromagnetice. Electronii cu viteze atât de mari se obţin în urma
interacţiunii razelor  cu atomii substanţei. Pentru descoperirea
acestei radiaţii şi pentru explicarea ei teoretică în anul 1958 Pavel
Cherenkov, Igor Tamm şi Ilia Frank au primit premiul Nobel.
Vom menţiona, că din teoria lui Maxwell rezultă emisia undelor
electromagnetice de către particulele încărcate ce se mişcă accelerat.
În cazul radiaţiei Cherenkov are loc emisia undelor electromagnetice
de către electronii ce se mişcă uniform, dar cu viteze mai mari decât
viteza luminii în mediul respectiv. Existenţa unei astfel de emisii
poate fi explicată cu ajutorul principiului Huygens. Considerăm
169

Polarizarea şi dispersia luminii
poziţia electronului după câteva momente egale de timp şi construim
fronturile de undă pentru undele secundare ce corespund ultimei
poziţii a electronului.
Analizăm mai întâi cazul

ve  c n (Fig. 25.14,a). Notăm
cu 1,2,3,4 poziţiile electronului
după intervale egale de timp t şi
cu fronturile undelor secundare
F1, F2, F3, la momentul de timp
la care electronul ocupă poziţia 4.
Viteza electronului, fiind mai
mică decât viteza de propagare a
undelor secundare, poziţia 4 se
află în interiorul frontului de
undă F3 emis de electronul aflat
în poziţia 3. Continuând
raţionamentele conchidem că
frontul F3 se află în interiorul
frontului de undă F2 etc. Aşadar,

Fig. 25.14

fronturile undelor secundare
ulterioare se conţin complet în interiorul celor anterioare, însă
lipseşte înfăşurătoarea undelor secundare. În asemenea situaţie
electronul în mişcare uniformă nu emite unde electromagnetice.
Considerăm cazul ve  c n (Fig. 25.14,b). În acest caz electronul
în poziţia 4 se află în exteriorul frontului de undă F3, parţial acesta se
află în exteriorul frontului F2, etc. După cum se vede din figură,
înfăşurătoarea prezintă o suprafaţă conică cu vârful în locul unde se
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află electronul la momentul respectiv de timp. Se creează impresia că
undele electromagnetice se „rup” de la electronul ce se mişcă prea
repede, rămânând în urma lui.
Calculăm unghiul dintre axa şi generatoarea acestui con. Avem
sin   AA AB . Dacă t este intervalul de timp ce corespunde
mişcării electronului din poziţia A în B, atunci AB  ve  t şi
AA  ct n . Astfel, obţinem
sin  

c
.
nve

Efectul Cherenkov şi-a găsit o aplicare largă în fizica particulelor
elementare, unde permite înregistrarea particulelor elementare de
energii mari şi determinarea valorilor acestor energii. În acest scop
au fost construite contoare speciale – contoarele Cherenkov.
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