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Part set - Fenòmeno 'd surfassa - Onde
Ël  prim  argoment  ëd  costa  part  a  l'é  arferì  mach  ai  lìquid,  e  a  considera  lòn  che  a  càpita  an  sle
surfasse lìbere fra lìquid e gas, le surfasse ëd contat fra lìquid e contenitor, e via fòrt. L'ëscond
argoment, anvece a trata j'onde, tant an sla surfassa d'un lìquid coma j'onde 'd pression ant un gas.
An cost ùltim sens as podrìa dì che i foma quàich acénn d'acustica.
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LA TENSION ËD SURFASSA

An costa pàrt is arferima mach ai lìquid. Le fòrse che an anteresso ambelessì a son cole
interne al lìquid. Vis-a-dì che a son cole d'atrito intern, che i l'oma già vist, e cole 'd surfassa.

Le fòrse 'd surfassa
Coste a son fòrse che a son provocà da le stesse fòrse molecolar che a tiro a ten-e ansema

le molécole dël lìquid. Për consideré costi fenòmeno i podoma nen dì adéss che la coesion d'un
lìquid a l'é zero, coma i l'avìo suponù prima. Ste fòrse a l'han un ragg d'assion pitòst cit (ordin ëd
10-6 cm che a l'é l'ordin dle distanse molecolar). I consideroma donca la surfassa lìbera d'un lìquid,
e un seul paralel a la surfassa ëd 10-6 cm, coma as peul vëdde an figura 1.
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Figura 1 - Seul ëd surfassa d'un lìquid

Na molécola che a sia an posission A, a arsent dl'assion dle molécole che a jë stan antorna.
L'arzultant ëd coste assion a sarà zero për rason ëd simetrìa. Për na molécola coma B l'assion total a
comensa a tiré vers l'intern dël lìquid. Passand peui a posission coma C e D la fòrsa vers l'intern a
chërs, man man che la molécola a seurt da la surfassa. L'arzultà total a l'é che l'ansema ëd tute coste
fòrse che 'l lìquid a esercita sle molécole dla surfassa, aplicà a la surfassa midema, a pròvoca na
"pression interna". Sta pression interna a l'é un fenòmeno local, che i podrìo anmaginé coma col ëd
na pëssia.

A peul nen esse misurà an manera direta, dal moment che qualonque còrp che a rompa la
surfassa a anula costa pression an col pont. An peul però deduve sta pression dal "calor
d'evaporassion"  che  i  vëddroma  peui  ant  la  tersa  session  dë  ste  nòte  a  propòsit  ëd Calor e
Termodinàmica.

Energìa 'd surfassa
Considerand sempe 'l seul ëd surfassa che i pijoma d'ëspessor 0r , le molécole che a formo

sto seul a l'avran n'energìa potensial anlià al camp dle fòrse che i l'oma vist. Andrinta al lìquid sto
camp a val zero, e donca 'dcò st'energìa a l'é zero. Na molécola ant ël seul ëd surfassa che a sia a
distansa z da costa, a l'avrà n'energìa potensial Ep ugual al travaj t che a-i và për porté la molécola
an cola posission, a parte da l'intern dël lìquid

dzzftEp
z

r0
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La fonsion f(z) a esprim la fòrsa che a agiss an sla molécola a la distansa z. A va donca da
0 (cand rz ) fin-a a un massim (cand 0z ).

I podoma dì, an termo macroscòpich, che për slarghé la surfassa 'd 1  m2, e donca për
aumenté 'l volum dël seul ëd surfassa d' 0r m3, a venta fé un travaj t1 che a val (a vnirìa pì antuitiv
dovré cm al pòst dij meter, - sistema CGS - ma l'amportant a l'é avèj present che as trata ëd surfasse
e volum unitari).

01 2
1 rpt m

andova mp  a  l'é  la  pression  média  dël  seul  ëd  surfassa.  Sòn  a  val  për  n'unità  'd  surfassa.  Për  na
surfassa S qualonque a val W  t1 S.

Sòn a veul dì che 'd natura un lìquid a tira a arduve soa surfassa lìbera për minimisé costa
energìa. Natural che sòn a càpita an echilibri con tute j'àutre condission. Na stissa isolà, macassìa, a
tira a pijé la forma ëd na sfera, che a l'é cola che a corispond a la surfassa pì cita.

Tension ëd surfassa
I vardoma sòn rasonand an sle làmine lìquide, prima pian-e e peui sfériche. A l'é bin fàcil

oten-e coste làmine, pr'esempi dovrand d'aqua ansavonà.

Làmine pian-e
I l'oma vist che a-i và un travaj për slarghé na surfassa lìquida. Sòn a veul dì che a venta fé

n'ëspostament ëd lìquid contra a na fòrsa. A l'é coma se la surfassa as comportèisa coma na
membran-a tèisa. Su ògni segment dla surfassa i podoma anmaginé doe fòrse normaj al segment an
oposission che a tiro a duverté la membran-a. Un-a 'd coste fòrse, për unità 'd longhëssa, a l'é ciamà
tension ëd surfassa .

Che le surfasse lìquide as compòrto coma membran-e elàstiche as peul verifiché facil, e is
arferima, për sòn, a figura 2.
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Figura 2 - Surfassa lìquida coma membran-a elàstica.

La figura a mostra na làmina d'aqua ansavonà formà ant un anél. Se l'anél a l'é fàit d'un
sutil  fil,  cost  a  pijrìa  la  forma  sircolar,  ma  a  ventrìa  savèj  coma  ten-e  l'anél,  sò  pèis  e  via  fòrt.  I
suponoma antlora che l'anél da fòra a sia rèid e che andrinta a-i sio ij fij a, b, c, d, taj che b, c a
formo n'anél intern, sostnù da a, d. Rompend la làmina andrinta a l'anél b, c, la tension ëd surfassa
a pòrta a la sconda part dla figura. L'anél d'andrinta a pija la forma sircolar, tirà da la làmina che a
resta fòra e che a arduv al minim soa surfassa.

Për oten-e 'd relassion fra grandësse i foma n'àutra preuva, che i l'oma arpresentà an
manera schemàtica an figura 3.
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Figura 3 - Misura dla tension

Suponoma d'avèj fàit un fil rèid a "U" , sarà da n'asta A-B longa L che a peul score sù e giù
e che a lìmita la surfassa sarà andova a-i é nòstra làmina. A l'asta a ven aplicà la fòrsa F, che a deuv
compensé la tension ëd surfassa . Tnisend cont che le làmine a son doe, përchè 'd surfasse a-i na j'é
un-a anans e un-a darera, a val la relassion

LF 2

Se adess i tramudoma l'asta da A-B a la posission A'-B' fasend n'ëspostament ds, i faroma
un travaj elementar dàit da

dsLdsFdT 2

ma, contand le doe face, dsL2  a l'é nèn d'àutr che l'aument total dS dla surfassa, e donca

dSdT

Antlora i vëddoma che, da lòn che l'avìo calcolà prima, e t1  a coincido, e la tension ëd
surfassa a corispond a l'energìa potensial ëd surfassa per unità 'd surfassa. Soa unità 'd misura a sarà
donca [N/m].  Na  còsa  anteressanta  che  a  ven  da  lòn  che  i  l'oma  trovà  a  l'é  che,  diferent  da  le
membran-e elàstiche, sì la tension a dipend nen da quant a l'é larga la surfassa.

Làmine sfériche
Continuand a pensé a aqua ansavonà vëddoma che coste làmine a son nèn d'àutr che le gòle

'd savon, bin fàcij da fé. I pijoma com arferiment figura 4.
I suponoma che la làmina sférica a sia fàita com an figura, con la possibilità ëd misuré soa

pression interna. La gòla, an efét, a l'é an echilibri fra la pression d'andrinta, che a tira a slarghéla, e
la tension dla làmina che a tira a arduve sò volum. Podoma donca conosse, ël ragg R dla gola, e le
doe pression pe  e pi drinta e fòra dla gòla. A venta donca che a sia pe pi .

I podoma scrive la condission d'echilibri aplicand ël prinsipi dij travaj virtuaj, suponend
n'ëspostament virtual che a fasa passé 'l ragg  dla gòla da R a R + R. An costa manera la surfassa

28 RS  a chërserìa 'd RRS 16  antant che 'l volum 3
3

4 RV  a chërsrìa 'd

RRV 24  Ël travaj virtual fàit da le fòrse 'd tension ëd surfassa a sarìa donca:

RRST 161

che a corispond a la variassion d'energìa potensial ëd surfassa, për la variassion S dla surfassa. Ël
travaj virtual dle fòrse 'd pression a sarà anvece dàit da:

VppRRppT eiei
2

2 4
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Figura 4 - Làmina sférica

Për l'echilibri, second ël prinsipi dij travaj virtuaj, a venta che a sia:

RR
pp
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ei
2
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021 doncae

vis-a-dì che la diferensa a l'é
R
2

 për  ògni  facia  dla  làmina.  Sòn  a  veul  dì  che  se  as  misura  la

diferensa 'd pression con ël manòmeter e 'l ragg dla gòla, as peul trové la tension .
Laplace a l'ha generalisà costa espression për na surfassa curva qualonque nen sférica. Is

arferima a figura 5, andova a ven indicà n'element anfinitésim dS ëd na surfassa qualonque.

R2

R1

O

Figura 5 - Surfassa qualonque
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La surfassa dS a l'é n'antorn dël pont O. Pijoma doe session ortogonaj dla surfassa, che a
saran ij doi arc disegnà an figura, ognidun con sò ragg ëd curvadura, ant l'órdin R1 e R2. As
dimostra che la quantità

21

11
RR

C

a l'é na costanta, an qualonque manera a sio pijà le doe session ortogonaj ant ël pont O. Ij doi ragg
ëd curvadura a peulo 'dcò esse l'un da na part e l'àutr da l'àutra dla làmina. An ògni meud, se C a l'é
diferent da zero, a-i é na diferensa ëd pression fra le doe part dl'ëspassi separà da la làmina, e la
pression pì àuta a l'é da la part ancreusa dla làmina. Sensa dé-ne la dëmostrassion, la diferensa ëd
pression a val

21

11
2

RR
p

che për R1  R2  a dventa l'espression che i l'avìo trovà për la surfassa sférica. Se peui la pression an

sle doe face a l'é l'istessa, antlora 0
11

21 RR
 e donca 21 ReR ,  vis-a-dì  che  la

làmina a l'é pian-a.

Lìnie ëd contat
A l'é motobin anteressant vardé còs a càpita cand tre sostanse a son a contat an s'na lìnia.

Sòn a càpita motobin pì sovens ëd lòn che as dirìa, ma a venta ten-e present che 'dcò l'ària a l'é un
flùid. Vardoma adess vaire combinassion che a peulo esse anteressante.

Contat ëd tre flùid
As verìfica sto cas, pr'esempi, butand na stissa d'euli su na surfassa d'aqua, mentre 'l ters

flùid a l'é l'ària. La situassion a l'é arpresentà an figura 5. La tension ëd surfassa a dipend sempe dai
doi còrp che a son dividù da la surfassa midema.

P3
2

1

Figura 6 - Linea 'd contat fra tre flùid

An sla lìnia dont ël pont P a l'é la trassa, as ësvilupo tre diferente tension ëd surfassa, e la
stissa d'euli (2) a pija na forma tal che ant ògni pont dla linea 'd contat dij tre flùid le tre tension a
son

0323121 ,,,

përchè, coma sempe, an echilibri le fòrse arzultante as anulo. Vardand la figura as vëdd antlora che
a peul essje n'echilibri mach se 213231 ,,, . An efet la stissa as ëslarga e a dventa sempe
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pì sutila. Se la relassion a l'é nen verificà, la tenson 31, a continua a slarghé la stissa contut ché

32,  e 21,  a dvento paralele. Sta situassion as verìfica propi con aqua, ària e euli.

Contat d'un lìquid con un sòlid e un gas
A l'é lòn che a càpita, pr'esempi, a un lìquid ant un contenitor. La tension ëd surfassa për

un sòlid, a l'é n'estension ëd lòn che i l'oma vist (suponend che a esista n'energìa potensial ëd
surfassa ëdcò për ij sòlid - còsa che da na mira sperimental a fonsion-a).  Dzora al lìquid i
suponoma  che  a-i  sia  l'ària.  I  schematisoma  'l  problema  an  doi  cas,  che  a  dipendo  dai  valor  dle
tension an costion. Costi a son arpresentà an figura 7.

1
1

2 2

3

3

1,3

1,3

1,2

2,3

1,2

2,3

Figura 7  - Linea 'd contat fra flùid, sòlid e gas.

La figura a mostra, ant ij doi cas che i l'oma dit, le tre tension aplicà a un pont, trassa dla
linea 'd contat. Rispét a prima, adess a-i é la diferensa che la surfassa sòlida a l'é 'dcò un vincol për
ël pont. Cost a sarà an echilibri cand l'arzultant 323121 ,,,R , contut  che a peussa esse
nen ugual a zero, a l'é normal a la surfassa sòlida. Sòn a càpita cand as anula la component vertical,
e donca cand

cos,,, 312132

con  che a l'é l'angol fra surfassa sòlida e surfassa lìquida ant ël pont ëd contat, com a l'é mostrà an
figura. I suponoma che 'l sòlid a sia véder e che dzora a-i sia ària ( 32 ,  istess ant ij doi cas).

Ant ël prim cas as vëdd che 'l lìquid a monta vers la surfassa sòlida ( 21,  cit).  As  dis
antlora che 'l lìquid a "bagna" la surfassa, e n'esempi a l'é l'aqua. Ant l'ëscond cas as vëdd che 'l
lìquid a cala vers la surfassa sòlida ( 21,  gross). As dis antlora che 'l lìquid a "bagna nen" la
surfassa, e n'esempi a l'é 'l mercuri.

Contat ëd doi flùid con un sòlid
As trata an pràtica dl'istess cas ëd prima, giusta ampostà an manera un pòch diferenta, con

surfassa sòlida orisontal. Is arferima prima a figura 8.
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1

23

Figura 8 - Contat ëd doi lìquid con un sòlid orisontal.

Doi  lìquid  che  as  mës-cio  nen  a  son  ant  un  contenitor,  e  sì  i  vardoma  lòn  che  a  càpita.
L'istess rasonament ëd prima a pòrta a conclude che a val la relassion, an sto cas

32

2131

,

,,cos

Se adess ël flùid 3 a l'é ària, i podoma vardé 'l cas ëd gosse 'd lìquid su na surfassa sòlida.
Sòn a l'é mostrà an figura 9.

Figura 9 - Gosse lìquide su una surfassa sòlida

A-i é nen da manca ëd gionté d'àutr a lòn che i l'oma dësgià dit për giustifiché che na gossa
'd lìquid che a "bagna" la surfassa (coma aqua an s'un véder) a pija la forma dla prima part dël
disegn, mentre na gossa 'd lìquid che a "bagna nen" la surfassa (coma mercuri an s'un véder) a pija
la forma dla sconda part dël disegn.

Tubo capilar
Un fenòmeno motobin amportant an natura a l'é col dla capilarità, vis-a-dì 'l particolar

comportament dij tubo motobin sutij, che a peulo porté un l'quid a n'autëssa diferenta da cola che a
corispondrìa a le lej dl'idrostàtica che i l'oma vist. Coma prima, i vardoma ij doi cas ëd lìquid che a
"bagno" la surfassa o a la "bagno nen". I vardoma figura 10.

Notoma che la lunëtta che 'l lìquid a forma ant ël capilar, se 'l ragg r a  l'é  motobin  cit,  a
peul esse condiderà na calòta sférica con senter O an sl'ass dël capilar midem, e ragg R. Da la figura
as vëdd che se a l'é l'angol ëd racòrd dla lunëtta,  a val la relassion

cos
rR

  La base për la giustificassion dël fenòmeno a l'é ancora la relassion ëd Laplace che i l'oma
vist prima, considerand che adess R = R1 = R2. A-i é donca na diferensa 'd pression fra dzora e sota
la lunëtta. I suponoma che dzora a-i sia la pression dl'atmosfera pa , che i consideroma praticament
istessa a cola che i trovoma sul pej lìber dël lìquid.

Comensand a vardé la prima part dla figura (lìquid che a "bagna"), sota la lunëtta a-i é na
pression pì bassa che, second lòn che i l'oma vist, e con che a sia la tension ëd surfassa, a val
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Figura 10 - Vas capilar. Ij doi cas

Ma andrinta al tubo, a livél dël pej lìber, an echilibri a venta che la pression a sia pa , da
dzora e da sota. Donca la colòna àuta h a l'é tal che a sia, se  a l'é la densità dël lìquid e g la sòlita
acelerassion ëd gravità:

gh
r

cospp aa 2

Antlora l'auessa che 'l lìquid a riva an sël pej lìber a l'é dàita da:

rg
cosh 2

Costa  a  l'é  la  lej  ëd  Jurin,  che  as  semplìfica  se  e  cand  a  l'é  motobin  cit,  an  manera  da
podéj consideré cos ( )  1, e donca

rg
h 2

Se anvece i soma ant l'ëscond cas ëd figura 10, i dovoma consideré che an sla surfassa da
dzora dla lunëtta a-i é sempe la pression pa , ma sota a la lunëtta a-i é sta vira na pression pì àuta
(part ancreusa vers ël bass), e donca a val

r
cosp

R
p aa 2

2

Për l'echilibri a venta che 'l livél dla lunëtta a sia sota al pej lìber ëd n'autëssa h che  a
sodisfa l'espression

ghp
r

cosp aa 2

La lej a l'é donca istessa, ma h a l'é negativ.
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PROPAGASSION D'ONDE ANT UN FLÙID

I l'oma gia vist, ant la session dla mecànica dij sòlid, le relassion che a goerno la
propagassion d'onde an s'na bara (longitudinaj) opura an s'na còrda (trasversaj). Sì i vardoma j'onde
che a peulo propaghésse ant un flùid an diferente situassion. An general  ël  problema a l'é  col dla
propagassion ant l'ëspassi ëd na perturbassion, problema che, pr'esempi, a l'é col dj'onde sonore.

Propagassion për onde pian-e
I foma na prima semplificassion an considerand che la sostansa andova a suced la

propagassion a sia andefinì (sensa bòrd), omogeni (densità costanta), isòtrop (con j'istesse
caraterìstiche an tute le diression), e an pì i suponoma che su d'un pian  anteressà da la
perturbassion tuti ij pont a l'abio vetor echipolent che a arpresento 'l moviment dël mojen a un dàit
àtim t.   Son a veul dì che tuti ij pian  paraléj a  a l'avran costa stessa caraterìstica, contut che 'l
vetor a peussa esse, a l'àtim t, diferent da pian a pian. La situassion a l'é arpresentà an figura 11.

x

y

z

P0 P

Figura 11 - Propagassion për onde pian-e

Costa situassion a l'é cola dla propagassion për onde pian-e. Ij moviment a son fonsion dla
coordinà x e dël temp t e a son andipendent da le coordinà y e z.   La  diression  dl'ass x a l'é la
diression dla propagassion.

Onde pian-e longitudinaj ant un flùid comprimìbil
La figura 12 a mostra na manera d'ëstudié cost cas. Un tubo cilìndrich rèid a conten ël flùid

an ëstudi (a peul esse giusta d'ària) e a l'ha na membran-a a un-a dle base che a peul esse fàita vibré.

Membran-a

Tubo rèid

x

O

dx0

xx0 x0 + dx0
x + dx

M0          M                       N0         N

sM sN

Figura 12 - Onde longitudinaj
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Le vibrassion dla membran-a (spostament anans e andaré) a produvo periòdiche variassion
ëd pression ant ël flùid. Suponoma che ant ògni session dël tubo le condission dël flùid a sio
j'istesse an tuti ij pont dla session e che ij moviment dla membran-a as trasmëtto ant la diression ëd
propagassion x travers onde pian-e longitudinaj.

Sempe arferendse a figura 12 consideroma antlora, a un temp t0 , ël volum d   anfinitésim
ëd fùid comprèis fra la session M0 an posission x0, e la session N0 an posission x0  dx0.  Al temp t
la session M0 a l'é spostasse ëd sM ant la posission M, mentre la session N0 a l'é spostasse ëd sN ant
la posission N. I podoma antlora definì na fonsion dj'ëspostament da la posission nen perturbà s(x)
che al temp t a dà costi spostament për ij divers pont ëd l'ass x. A val donca la relassion

0dx
x
sss MN

e la variassion dël nòstr volumet a arzulta esse, se S a l'é la surfassa dle session (session dël tubo):

00 dx
x
s

Sdd

Costa a l'é na variassion che a peul esse positiva opura negativa a seconda che 'l moviment
propagà an col pont e an col moment a corisponda a spostament dla membran-a  ant un-a diression
ò l'àutra. An ògni meud, a ògni variassion ëd volum a corispond na variassion ëd pression dàita da

x
s

d
dd

pp
0

0
0

An costa espression  a l'é 'l mòdul d'elastissità për compression adiabàtica uniform
("adiabatica" a veul dì, coma i vëddroma ant la tersa session d'ëste note, che compression e
depression a capito sensa che a-i sia scambi 'd calor con ël tubo). La pression a cambia donca da
session a session, second com a son propagà jë spostament, e a l'é fonsion ëd x ,  sempe a un dàit
temp t. Se donca la presion a val p ant un pont x, ant ël pont x  dx a sarà un p' tal che

dx
x
ppp

An sël volum comprèis fra doe session S a distansa dx a-i  saran le doe fòrse an sle doe

surfasse, anlià a coste pression: SpF1  e Sdx
x
ppF2 . La fòrsa total che a agiss an sël

volum a sarà:

xdS
x
p

FdFF 21

Costa a l'é la fòrsa che a agiss an sël volumet, suponend che la densità dël flùid a sia ël
volumet a soa vira a l'ha na massa che a val S dx e donca për la sconda lej ëd Newton:

xdxSdxS
x
p

i arcordoma che x , derivà sconda dl'ëspassi rispét al temp, a l'é l'acelerassion dla massa contnùa ant
ël volumet, e da lòn che i l'oma vist arcavoma soa espression:
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x
ps 1

Se i derivoma rispét a x l'espression che an dasìa la variassion ëd pression provocà da la
variassion ëd volum, i trovoma che

2

2

x
s

x
p

espression che i podoma sostituì ant l'espression dl'acelerassion. Parèj as oten:

0
1

1

22

2

2

2

2

2

s
cx

sc

x
s

x
ss

otenasbutande

Costa a l'é l'equassion dl'onda pian-a longitudinal, che a l'é simil a l'equassion che i l'avìo
trovà ant la prima session për l'onda trasversal an s'na còrda (equassion ëd d'Alembert). Sò integral
general a sarà donca:

tcxftcxfs 21

Le doe fonsion f1 e f2 a son stabilìe da le condission al contorn (coma 'l tipo 'd moviment
dla membran-a). An nòstr esempi la fonsion f2 a l'é zero dal moment che la propagassion a càpita
mach ant ël vers positiv dl'ass x.

Ël valor c a l'é donca la velocità che a l'ha la propagassion. Sòn a val an tuti ij còrp che a
l'àbio almanch na cita comprimibilità (un mòdul  che a peul esse 'dcò bin gross). As peul
aplichésse a l'assél e as treuva c  5000 m/s, mentre aplicà a l'àqua as treuva c  1400 m/s.

Se anvece i suponoma che ant ël tubo a-i sia un gas, antlora a ven bin arpresenté an manera
diferenta   che ant un gas a dipend da la pression. I l'oma dit che le variassion ëd pression a son
"adiabatiche", vëddroma ant la tersa session d'ëste nòte tuti ij particolar, ma sì i disoma che per un
gas perfét (aprossimassion dont ël significà i vëddroma) a deuv valèj l'equassion:

costvp

andova vp cc  a l'é 'l rapòrt dij calor spessifich a pression costanta e a volum costant. Costa
equassion a peul esse diferensià, e as oten:

v
dvpdpdvvpdpv donca01

Se i vardoma l'espression che i l'oma scrivù prima për la variassion ëd pression dàita da la
variassion ëd volum i podoma conclude che p  e donca, per la velocità 'd propagassion

pc

La velocità, donca, oltra che da le caraterìstiche dël gas ,  a dipend da soa pression p.
Ant l'ària a pression atmosférica sta velocità a l'é a-peu-pré 330 m/s.
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Riflession e arsonansa. Tubo ëd Kundt
Ant la prima session i l'oma dësgià vist quaicòs su cost argoment a propòsit dle vibrassion

an sle còrde. Quaicòs dl'istess tipo a càpita con le onde longitudinaj ant un flùid.
Suponoma antlora un tubo coma col che i l'oma vist prima, che da na part a l'ha na

membran-a che a peul vibré (an figura i l'oma disegnà n'ecitassion eletro-magnética) e da l'àutra a
l'é sarà da un piston che a peul esse spostà anans e andarera, an manera 'd cambié la longhëssa l
dl'ëspassi fra membran-a e piston. Is arferima a figura 13.

l

membran-a piston

Figura 13 - Tubo 'd Kundt

Un  tubo  parèj  a  echival  a  na  còrda  che  a  sia  fissà  ai  doi  cavion.  Ëdcò  për  coste  onde  i
podoma definì na longhëssa d'onda për na vibrassion a na dàita frequensa .  Se c  a l'é la velocità
dla propagassion, la longhëssa d'onda a l'é l'ëspassi che a òcupa un dij period che a-i son ant un
second, e donca c .

L'onda generà da la membran-a as propaga ant ël tubo fin-a al piston. Sì as riflét andarera e
as mës-cia con l'onda che a riva. Coma për ël cas dla còrda, le riflession a continuo, e se longhëssa
dël tubo e longhëssa d'onda a son nen corelà, le ampiësse d'ossilassion e le corispondente pression a
son variàbij  da moment a moment e da pont a pont,  dàite da l'adission dl'onda generà con tute le
riflession.

Ël tubo 'd Kundt arpresentà an figura a l'é completà da la presensa 'd na poer vegetal legera
ant l'ëspassi dla propagassion. Ant la situassion che i l'oma dit as peul vëdde sta poer agitésse ant ël
tubo.

Spostand ël piston, e donca cambiand la longhëssa l, as peul fé an manera che la longhëssa
a dventa ugual a un nùmer antregh ëd mese longhësse d'onda, vis-a-dì:

antréghnùmercon nnl
2

Costa a l'é la situassion ilustrà an figura, andova n a val 2 për l'onda disegnà ant ël tubo e 3
për l'onda disegnà fòra dël tubo da dzora. La poer legera ant ël tubo, adess a forma ëd muget
echidistant andrinta al tubo.

Sòn i l'oma dësgià vistlo për le còrde: as formo neu e panse 'd vibrassion, ant ij neu la
vibrassion as anula, mentre as forma na pansa 'd variassion ëd pression, e ant le panse 'd vibrassion
(andova l'ëspostament dle partìcole 'd gas a l'é 'l pì àut) a-i é anvece un neu 'd pression. La poer,
sopatà via da le panse,  as mugia ant ij neu 'd vibrassion. Costa a l'é, an sens general, na situassion
d'arsonansa.



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 7 – Fenòmeno 'd surfassa - Onde

 129

Dal valor misurà dla longhëssa l che a corispond a na situassion d'arsonansa, e dal nùmer
dij muget che as formo, che a përmëtto d'arcavé 'l numer n dle mese longhësse d'onda, conossend
ëdcò la frequensa dla vibrassion, as peul arcavé la velocità dla propagassion ant ël gas che a
ampiniss ël tubo. An efét i l'oma che:

c
n

l2

Ma contut che a peussa esse nen conossua con precision la frequensa, se as conoss la
velocità ëd propagassion ant l'ària, për paragon as peul stabilì la velocità 'd propagassion ant un àutr
gas, bastamach che la frequensa a sia l'istessa ant ij doi esperiment.

Propagassion për onde sfériche. Onde dël son
Suponoma adess che, ant l'ëspassi isòtrop e omogeni, un cit volumet v a produva na

perturbassion  peròdica.  Pr'esempi  pensoma  che  a  l'abia  na  forma  sférica  e  che  as  espand  e  a  as
ëstrenz  con  lej  sinusoidal.  A-i  saran  d'onde  longitudinaj  che  a  parto  da  sto  pont  e  as  propago ant
l'ëspassi ant l'istessa manera an tute le diression. Tuti ij pont ant l'ëspassi che a l'han a 'n dàit istant
l'istessa fase e l'istessa intensità (spostament) a son un leu geométrich ciamà "surfassa d'onda". An
nòstr cas a saran surfasse sfériche con senter ant ël pont O, che a l'é 'dcò senter ëd nòstr volumet.
Sòn mersì al fàit che i l'oma soponù che tute le diression a l'àbio j'istesse caraterìstiche.

Energìa propagà
Se i pensoma che l'energìa cha a part dal volumet as dëstribuiss an s'na surfassa sférica, che

la potensa a l'é l'energìa ant l'unità 'd temp, e che l'intensità dl'onda a l'é definìa coma la potensa
trasferìa për unità 'd surfassa, se l'intensità ant l'origin a val I0 , antlora l'intensità Ir  a na distansa r
da la sors a sarà:

2
0

4 r

I
Ir

I l'oma vist ant la prima session a propòsit ëd còrde, che l'energìa a dipend dal quadrà
dl'ampiëssa 'd vibrassion. Donca l'ampiëssa 'd vibrassion, che a l'é proporsional a I , a sarà 'dcò

proporsional a r
1 . A l'é natural che costa diminussion a ten nen cont ëd lòn che as perd për atrit ò

për àutre rason d'assurbiment.

Onda dël son
Le onde sonore a son, an prima aprossimassion, onde sfériche longitudinaj coma cole che i

l'oma giusta vist. I l'oma però dit che cola che i l'oma fàit a l'é n'aprossimassion. An efét, se as fà tut
l'ëstudi analìtich complét ant ël cas ëd n'onda sinusoidal, për j'ëspostament s ant l'ëspassi, as treuva
na relassion dël tipo:

c
rtsinA

rc
rtcos

c
A

r
s

2
11

As trata donca dl'adission ëd doi termo, che a arpresento doe propagassion che a l'han
l'istessa velocità c e che a son sfasà ëd 2 , dont la prima con n'ampiëssa che as arduv coma r

1  e

la sconda con n'ampiëssa che as arduv coma 2
1

r
.   Davzin  a  la  sors,  l'ëscond  termo  a  l'é  'l  pì
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amportant e 'l prim a peul esse trascurà. Sòn a càpita për distanse pì cite dla longhëssa d'onda . Për
distanse che a chërso, man man ël prim termo a ven a prevalèj, fin-a a esse an pràtica ël sol che a
conta. Ëdcò la fase a cambia passand da l'un-a a l'àutra dle situassion.

Për  le  onde  elàstiche  dël  son  a  valo  'd  lej  ëd  propagassion  che  a  smijo  a  cole  dla
propagassion dla lus, coma i vëddroma ant l'òtica geométrica. Suponoma d'avèj n'ëscherm anelastch
(vis-a-dì che a assòrb le vibrassion sensa vibré a soa vira) che as treuva ant l'ëspassi anteressà da la
propagassion. I consideroma le tre situassion ëd figura 14.

A CB

s s s

Figura 14 - Propagassion travers n'ëscherm

As peul vëdde ant la part A dla figura che l'ëscherm a assòrb la perturbassion che a ven nen
rifletùa e nen propagà anans. Se ant l'ëscherm a-i é un beucc, coma ant la part B dla figura, pitòst
gròss (rispét a la longhëssa d'onda ) antlora la perturbassion as propaga, da 'd là dl'ëscherm, ant ël
còno andividuà dal beucc e da la sors che a-j fà da cò. Se anvece 'l beucc a l'é cit (sempe rispét a la
longhëssa d'onda ),  antlora  as  compòrta  coma  na  sors,  e  a  difond  d'onde  semisfériche  ant  ël
semispassi da 'd là dlë scherm.

Prinsipi 'd Huygens - Fresnel
Na manera 'd visualisé le onde e studié-ne 'l comportament a l'é col d'arproduvje an 's na

surfassa lìquida. Sì i dovroma sta manera, che i vëddroma méj dòp, për enunsié 'l prinsipi
d'Huygens - Fresnel. I suponoma ël dispositiv ëd figura 15.

S
Vibrassion

Figura 15 - Dispositiv për produve onde 'd surfassa su un lìquid

Un cilindret a peul esse fàit vibré travers la surfassa d'un lìquid, an manera che cand a intra
ant ël lìquid a produv n'ëspostament radial ëd lìquid vers l'anfòra e cand a seurt a arciucia lìquid
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provocand n'ëspostament ëd lìquid radial vers l'andrinta. Sòn a produv onde che as propago an sla
surfassa dël lìquid midem. An figura 16 a son indicà coste onde viste da dzora ant ël cas che la
surfassa a sia tuta lìbera e ant ël cas che a-i sia un cit ëscherm S (vëdde 'dcò figura 15).

Ël cit ëscherm S a pròvoca na
variassion ant la longhëssa d'onda

S

Figura 16 - Onde 'd surfassa su un lìquid

Lòn che a càpita butand un cit ëscherm che a fërma la propagassion ant na cita zona a dà
rason al prinsipi ëd Huygens - Fresnel, ilustrà 'dcò an figura 17,  che a dis che ògni element ëd na
surfassa d'onda a l'é a soa vira sors ëd n'onda completa, con n'ampiëssa che a cala con l'angol
rispét a la normal e a val 0 për .  La surfassa d'onda che as propaga a l'é nen d'àutr che l'anlup
ëd le onde elementar generà da j'element dla surfassa darera. Coste onde elementar a son coerente,
vis-a-dì che a l'han an tuti ij moment l'istessa fase.

Vardand la figura, an general i podoma dì che ant un pont A a-i sarà la situassion dàita da
l'anterferensa 'd tute le onde propagà da j'element dla surfassa , ma pì an general da j'element ëd na
surfassa sarà che a l'àbia andrinta la sorgent O dla perturbassion.

'

O A

Figura 17 - Prinsipi 'd Huygens - Fresnel
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Cost  a  l'é  'l  prinsipi  'd  Huygens  -  Fresnel.  Da  lòn  che  i  l'oma dit  as  deduv che  l'onda  as
propaga an diression normal a la surfassa d'onda, fin-a a cand a ancontra nen dëscontinuità
(duverture, ostàcoj), che a l'àbio dimension dl'ordin dla longhëssa d'onda.

Sto prinsipi a val nen mach për le onde an s'un lìquid, ma per tute le onde, com,prèise cole
eletro-magnetiche e luminose, për bon-a part dle situassion. An costi camp ël prinsìpi a giustifica ij
fenòmeno d'interferensa e difrassion.

Anomalìe dël camp sonor
Ant l'ària dl'atmosfera, la propagassion dle onde dël son a càpita an manera pitòst diferenta

da cola teòrica  che i l'oma vist, a rason ëd vàire perturbassion.
Prima ëd tut a venta ten-e cont che l'ària, coma 'dcò j'àutri gas, a assòrb na part dl'energìa

dl'onda, e che cost assorbiment a cambia da gas a gas. Ël relativ coeficent d'assurbiment a dipend
peui sempe da la frequensa  dël son.

Se ël mojen andova a càpita la propagassiobn a l'é nen omogenì perfet, as produvo
rifrassion e riflession che a gavo potensa a l'onda e a la dësturbo. Coste variassion dle caraterìstiche
dl'ària a peulo esse prodòte da variassion locaj ëd temperatura e d'umidità, anche cite. Se peui a-i
son corent d'ària, o vent, coste dëscontinuità a son motobin pì marcà.

Ël vent peui, daspërchièl, a spòsta 'l mojen andova as propaga 'l son, bele che con velocità
motobin pì bassa, ma an manera che a basta a antroduve evidente alterassion dla propagassion, che
a viagia motobin mej second ël vent e pess contravent.

Efét Doppler
Se la sors dla vibrassion sonora S e 'l pont andova 'l son a ven "sentù" o misurà R a son an

moviment l'un rispét a l'àutr, an manera che soa distansa a cambia ant ël temp, antlora la frequensa
dël son prodòt an S a l'é nen l'istessa che a ven misurà an R. Cost a l'é un dàit sperimental bin fàcil
da prové scotand un romor che as avzin-a e l'istess romor che as slontan-a (na mòto, na siren-a,
etc.). I vardoma cost efét da na mira pì analìtica. S'efét as ës-ciama Efét Dòppler.  Is  arferima  a
figura 18.

La sors S a viagia a velocità v1 e a produv na vibrassion a ferquensa f . N'osservator che a
staga an R a viagia, a soa vira, a velocità v2 e a misura, për la vibrassion che a riva da S, na
ferquensa f . Ant ël mojen la velocità 'd propagassion a l'é c.

L'esperiensa a dis che mach se v1 =  v2 antlora f1 f2. Suponoma che sors e osservator a
viagio tuti doi longh la diression positiva dl'ass x.

velocità ëd propagassion = c

O S R

Sors S
emission dla frequensa f1

a la velocità v1

Misurator R
con velocità v2

a misura la frequensa f2

Figura 18 - Efét Dòppler

Le onde che S a produv ant un second, anvece che trovese ant un tràit ëd c meter, a ven-o a
trovesse ant un tràit ëd c  v1 meter, dal moment che la sors a "cor dapress" a le onde. Da soa mira
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R che a viagia "scapand da j'onde" a cheuj ògni second le onde che as treuvo ant ël tràit c v2. A
val antlora la sempia relassion:

1
1

2
2

2211

f
vc
vcf

vc:fvc:f

doncae

Ant  ël  cas  dla  figura  i  l'oma  suponù  che  le  doe  velocità  a  sio  positive,  ma  a  peulo  esse
qualonque, tnisend cont dij segn. Se S e R as avzin-o la frequensa misurà a sarà pì àuta ëd cola
generà, mentre se S e R as ëslontan-o la frequensa misurà a sarà pì bassa ëd cola generà. Sòn a va
bin fin-a a cand le velocità v1 e v2 a son pì cite dla velocità c.

Tute coste considerassion a ten-o cont dël fàit che 'l mojen ëd propagassion a l'é ferm.
Donca i podoma parlé d'osservator o ëd sors ferm, an relassion al mojen ëd propagassion. Vardoma
antlora com a peulo esse dëscrivù ij cas ëd sors fërma e d'osservator ferm.

Con sors fërma e osservator che as bogia. Se l'ossrvator a fussa ferm le onde arseivùe al

second (frequensa real) a sarìo
cf r , andova  a l'é la longhëssa d'onda. Se l'osservator as

avzin-a a la sors con na velocità v, a arseiv l'onda coma se a viagèisa a la velocità c  v e donca a

"sent" na frequensa "fàussa"
c
vf

c
vcvcf ra 11 . Se anvece l'osservator as

ëslontan-a, un rasonament dl'istess tipo a fà conclude che la frequensa "fàussa" sentùa a l'é

c
vff ra 1 . Se l'osservator as ëslontan-a a la velocità dla propagassion ( v  c ), la frequensa a

và a zero, e për velocità pì àute (super-sòniche) a dventerìa negativa. An realtà a l'ha pì nen un sens
fìsich, përchè ël son a riva pì nen a l'osservator.

Con sors che as bogia e osservator ferm. Comensoma a vëdde na sors che as avzin-a. Se i
ciamoma T ël perìod dl'ossilassion, la longhëssa d'onda a sarà dàita da Tc . Ma ant ël temp la
sors a l'é avzinasse e l'onda a l'ha na longhëssa '  pì  cita,  përchè  adess  a  val Tvc . La

frequensa a l'é proporsional inversa a la longhëssa d'onda e donca
vc

c
f
f

r

a  e donca 'ncora

c
v

ff ra
1

1 . Coma prima, se la sors as ëslontan-a as treuva

c
v

ff ra
1

1 . Ëdcò an sto cas i

podoma supon-e che la sors as ëslontan-a con l'istessa velocità dla propagassion e i vëddoma che,
diferent da prima, ël son a continua a rivé con na frequensa che a l'é metà ëd cola real.

Onde an sla surfassa d'un lìquid
Coste onde a son pì nen onde elàstiche, dal moment che a son goernà da d'àutri mecanism.

An geugh a-i son ij pèis e le pression idrostàtiche. Mentre për le onde elàstiche la velocità 'd
propagassion a dipend mach da le caraterìstiche dël mojen, për coste onde sì la velocità ëd
propagassion a dipend ëdcò da la frequensa. Costa dipendensa a pròvoca un fenòmeno che a ven
ciamà "dispersion".
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Propagassion
Mach cand l'ampiëssa a l'é motobin cita coste onde a peulo esse aprossima con un profil

sinusoidal. Ë profil real a l'ha crëste strèite e àute e conche piate e larghe. Figura 19 a mostra an
manera schemàtica un ëd costi profij.

Figura 19 - Onde 'd surfassa d'un lìquid.

Ant l'onda che as propaga, ël moviment dle partìcole lìquide a l'é nen laminar ma turbijos.
Un modél për la propagassion dl'onda, che a l'é 'dcò suportà da osservassion sperimentaj, a l'é col
che i arportoma an figura 20.

vel. propagassion c

Figura 20 - Modél ëd propagassion

La figura a mostra partìcole 'd surfassa dël lìquid dont ij sercet bianch a dan la posission
d'arpòs, che a produvo l'onda dëscrivend d'òrbite sircolar ëd ragg r , considerand 2 r  l'autëssa da
gav a crësta dl'onda. La velocità dle partìcole a sarà, antlora

T
rv 2

andova T a l'é ël temp che l'onda a-i buta a percore la distansa a la velocità 'd propagassion c.  La
diression dla rotassion a l'é tal che an sla crësta la velocità dla partìcola a l'ha la diression dla
propagassion, e sens contrari ant ël gav.

moviment dl'osservator

vc

vg

velocità efetiva
dle partìcole

velocità relativa vista da
l'osservator

Figura 21 - Energìa dle partìcole.

Suponoma adess n'osservator che as ësposta con la velocità c ant la diression dl'onda. Sto
osservator a vëdd ël profil dl'onda ferm, e a vëdd na partìcola an sla crësta (vardé figura 21), ëd



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 7 – Fenòmeno 'd surfassa - Onde

 135

massa m,  con  na  velocità
T

rcvc
2

. L'istessa partìcola, ò un-a echivalenta, ant ël gav,

sempe 'd massa m, a l'é vëddùa con na velocità
T

rcvg
2

.

A la particola an sla crësta a corispond n'energìa cinética dàita da
2

2 2
22 T

rcmvm
c

mentre a la particola ant ël gav a corispond n'energìa cinética dàita da
2

2 2

22 T
rcmvm

g .

La diferensa dle doe energìe cinétiche a deuv corisponde a la diferensa d'energìa potensial
fra la partìcola an sla crësta e la particola ant ël gav. Fasend ij cont, la diferensa dle energìe
cinétiche a l'é:

T
mcrvvvvmvvm

cgcgcg
4

22
22

mentre la diferensa d'energìa potensial a sarà rgm 2 . As peul donca scrive:

rgm
T

mcr
2

4

Da costa as arcava che
2

Tgc  e che donca la velocità 'd propagassion a l'é fonsion dla

frequensa travers ël period T. Për moviment con ampiëssa cita r2 , e suponend che l'onda a

sia sinusoidal, a deuv esse Tc . As oten donca che
2

gc .

I  l'oma trovà  costa  espression  sensa  ten-e  cont  dl'energìa  potensial  dàita  da  la  tension  ëd
surfassa, e sòn a l'é n'aprossimassion che a va bin se a l'é almanch ed quàich centim (pr'esempi 5 ò
6). Un calcol pì complét e precis a pòtra a trové:

2
gc

andova   a l'é la tension ëd surfassa e   a l'é la densità dël lìquid.
Se 'l prim termo sota radis a l'é 'l pì gròss, antlora as parla d' onde 'd gravità, mentre se a l'é

l'ëscond termo a esse pì gròss, antlora as parla d' onde capilar.
Lòn che i l'oma dit a val se 'l lìquid a l'é creus a basta (autëssa h >> ). Cand h a dventa

cit, la velocità c a tend al valor ghc  e a vnì andipendenta da la longhëssa d'onda.

Dispersion
Com i l'oma già dit, la velocità 'd propagassion a dipend da la longhëssa d'onda

dl'ossilassion. La velocità 'd propagassion, parèj com i l'oma definila ( c  f ) as ës-ciama 'dcò
velocità 'd fase, dal moment che  a l'é la distansa che a l'han doi pont consecutiv con l'istessa fase.
Donca c a l'é la velocità che a l'ha la propagassion dla fase. An figura 22 a-i é un gràfich che për
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coste onde a arpòrta la velocità 'd propagassion dla fase an fonsion dla longhëssa d'onda . Se

antlora a-i é na fonsion c f( ), I ciamoma dispersion D soa derivà
d

cdD . Sempe an figura 22 a

ven arportà 'l gràfich ëd costa derivà, tnisend cont che is arferima a onde an sla surfassa dl'aqua con
ària dzora. Ël gràfich a l'é indicativ.

D

onde ‘d gravità

cm

c
[cm/s]

20

1

Figura 22 - Velocità 'd fase e dispersion

Coste curve a son derivà da lòn che i l'oma vist prima. Costa teorìa a ven ëdcò aplicà a
d'àutri tipo d'onde, coma cole eletro-magnétiche.

Velocità 'd grup
Suponoma adess la propagassion d'un fenòmeno vibratòri che a peussa esse arpresentà da

l'adission ëd doe vibrassion sinusoidaj a frequensa pòch diferenta. Partend da un pont A andova le
doe onde S1 e S2 a son an oposission ëd fase (vardoma figura 23), la perturbassion a l'ha un profil
coma col arpresentà da la curva S. Le longhësse d'onda dle doe onde component S1 e S2 a son ant
l'órdin e con d .  La  sconda  ant  ël  disegn  a  l'ha  longhëssa  d'onda  pì  gròssa  e
velocità 'd fase c. L'àutra a l'ha velocità 'd fase c  dc.

L'ampiëssa massima dël profil propagà a l'é, a na dàita mira, 'l pont M che a corispond a
'ndova ij massim M1 e M2 dle doe onde component a coincido. Costa coincidensa a l'é nen conservà
ant ël moviment, përchè dòp ël temp t ël pont M2 a l'é spostasse d'un tcx , mentre ël pont
M2 a l'é spostasse d'un tdccdxx . La diferensa d'ëstrà fàita a l'é donca tdcdx .

Adess i consideroma un temp t tal che a sia  dc t  d , vis-a dì
cd

dt .
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La sconda part dla figura a mostra la situassion dòp sto temp t   a parte da la coincidensa
fra M1 e M2 (prima part dla figura). An costa situassion a càpita la coincidensa dij doi massim N1 e
N2, che a continuo a produve coma arzultà 'l massim M dël profil S che as propaga. Ma sto massim
a l'é spostasse mach d'un tràit tcs   e nen ëd tc  coma a corispondrìa a la velocità 'd
fase d'un-a dle vibrassion componente.

A

A

M

S2

S1

S

N1

N2 M2

N1 M1

M

M1

N2 M2

c - dc

c

 s = c  t ·

Figura 23 - Velocità 'd grup.

La sconda part dla figura a mostra la situassion dòp sto temp t   a parte da la coincidensa
fra M1 e M2 (prima part dla figura). An costa situassion a càpita la coincidensa dij doi massim N1 e
N2, che a continuo a produve coma arzultà 'l massim M dël profil  S che as propaga. Ma sto massim



Mecànica  dij còrp elàstich e flùid – Part 7 – Fenòmeno 'd surfassa - Onde

 138

a l'é spostasse mach d'un tràit tcs   e nen ëd tc  coma a corispondrìa a la velocità 'd
fase d'un-a dle vibrassion componente.

La velocità dë spostament c' dë  sto  massim a  sarà  dàita  da:
t

tcc , che për lòn

che i loma vist a peul esse scrivùa:
cdcc

Costa velocità a l'é cola d'ëspostament dël grup d'onde S (ò treno ò pachet d'onde) e a ven
donca ciamà velocità 'd grup. Sta velocità a l'é sempe pì bassa dla velcità 'd fase cand la
propagassion a suced an mojen dispersiv.

As treuva nen mach për ël tipo d'onde che i l'oma vist sì, ma ëdcò, pr'esempi, për la
propagassion dj'onde eletro-magnétiche. Sovens la velocità 'd grup a l'é pì amportanta dla velocità 'd
fase.


