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Istoria undelor electromagnetice 
 

 
Undele electromagnetice sunt cunoscute din cele mai vechi 

timpuri. Studiul acestora a pornit în anul 600 IC când Thales din 
Milet (624 – 546 IC), un filozof grec, a constatat că o bucată de 
chihlimbar poate atrage mici particule doar prin frecarea acestuia. 
 

 
 

Fig. 1.1 Thales din Milet 
 

Mult mai târziu, în anul 400 IC, Aristotel (384 – 322 IC) a enunţat 
teoria cu privire la interacţiunea a două corpuri. Acesta afirma faptul 
că nu poate exista interacţiune între două corpuri fără a exista 
contact între acestea. Expresia contactului între cele două corpuri se 
referea la presiuni create de corpuri la contactul dintre ele, respectiv 
la impactul generat. 
 

 
 

Fig. 1.2 Aristotel 
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Următorul pas a fost efectuat de Lucretius din Magnesia, filozof 
epicurianist grec care a studia metafizica, în ultima sută de ani 
înaintea erei noastre (98 – 55 IC). Acesta a constat capacitatea 
rocilor magnetice de a atrage materiale care prezentau fier în 
structura lor.  
 

 
 

Fig. 1.3 Lucretius din Magnesia 
 

În studiul undelor electromanetice urmează o perioadă de stagnare 
experimentală cauzată în principal de frământările generate de 
civilizaţia acelor timpuri. Practic aproape 1500 de ani ştiinţa 
microundelor este abandonată. Primele referiri se pot constata în 
secolul 16 când William Gilbert (1544 – 1603), fizician englez la 
curtea reginei Elizabeth I, prezintă o serie de cercetări proprii în 
domeniul electromagnetismului. În urma cercetărilor acesta exprimă 
opinia că prin frecarea corpurilor materiale sunt eliberate sarcini 
electrice fără ca aceste corpuri să piardă din masă sau volum. 
 

 
 

Fig. 1.4 William Gilbert (cunoscut şi sub numele de Gilberd) 
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În perioada imediat următoare oamenii de ştiinţă au început să 
prezinte primele cercetări experimentale şi să elaboreze studii 
teoretice în domeniul electromagnetismului. Astfel, René Descartes 
(1596 – 1650), matematician şi filozof celebru, considera că 
magnetismul constă în existenţa unor vortex-uri în eterul 
omniprezent. 
 

 
 

Fig. 1.5 René Descartes 
 

Ideea prezentată de René Descartes va fi exprimată mai târziu de 
Leonhard Euler (1707 – 1783), matematician şi fizician elveţian 
cunoscut în principal pentru teoriile dezvoltate în calculul 
infinitezimal respectiv pentru faptul că este singurul om de ştiinţa 
care şi-a impus numele în două constante utilizate în calcule. 
Cercetările acestuia au vizat domenii largi de interes precum fizica, 
matematica care pot fi sintetizate în aproximat 80 de cărţi. 
 

 
 

Fig. 1.6 Leonhard Euler 
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Un secol mai târziu, Karl Friederich Gauss (1777 – 1855) a fost 
primul om de ştiinţă care a încercat să statuteze legile 
electromagnetismului efectuând studii asupra propagării câmpului 
electric cu viteză constantă. 
 

 
 

Fig. 1.7 Karl Friederich Gauss 
  
Deşi Gauss a făcut primele încercări în studiul electromagnetismului, 
prima lege a fost enunţată de Michael Faraday (1791 – 1867), om de 
ştiinţă britanic cu studii în domeniul electromagnetismului şi 
electrochimiei. Acesta a arătat în 1846 fenomenul propagarii 
perturbaţiilor magnetice prin intermediul unor vibraţii transversale. 
Descoperirea cea mai mare a lui Faraday a fost totuşi fenomenul 
inducţiei electromagnetice. 
 

 
 

Fig. 1.8 Michael Faraday 
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