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Ondas Eletromagnéticas: Essas ondas são formadas por dois campos
perpendiculares entre si, um magnético (B) e um elétrico (E), ou seja, variáveis
com o tempo e com a posição e perpendiculares à direção de propagação da
onda. As ondas eletromagnéticas são transversais.
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É importante sabermos que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo
e também nos meios materiais.
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Ondas de Rádio

"Ondas de rádio" é a denominação dada às ondas desde frequências muito
pequenas, até 1012 Hz , acima da qual estão os raios infravermelhos.
As ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em
um lugar alto, para atingir uma maior região. Logo o nome "ondas de rádio" inclui as
micro-ondas, as ondas de TV, as ondas curtas, as ondas longas e as próprias bandas
de AM e FM.
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Ondas de rádio propriamente ditas

As ondas de rádio propriamente ditas, que vão de 104 Hz a 107 Hz , têm comprimento
de onda grande, o que permite que elas sejam refletidas pelas camadas ionizadas da
atmosfera superior (ionosfera).

Estas ondas, além disso, têm a capacidade de contornar obstáculos como árvores,
edifícios, de modo que é relativamente fácil captá-las num aparelho rádio receptor.
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Ondas de TV

As emissões de TV são feitas a partir de 5x107 Hz (50 MHz) . É costume classificar as
ondas de TV em bandas de frequência (faixa de frequência), que são:

• VHF : very high frequency (54 MHz à 216 MHZ è canal 2 à 13)
• UHF : ultra-high frequency (470 MHz à 890 MHz è canal
14 à 83)
• SHF : super-high frequency
• EHF : extremely high frequency
• VHFI : veri high frequency indeed
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Microondas

Microondas correspondem à faixa de mais alta frequência produzida por osciladores
eletrônicos

 As microondas são muito utilizadas em telecomunicações. As ligações de telefone e
programas de TV recebidos "via satélite" de outros países são feitas com o emprego de
microondas.
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As microondas também podem ser utilizadas para funcionamento de um radar.
Uma fonte emite uma radiação que atinge um objeto e volta para o ponto onde a
onda foi emitida. De acordo com a direção em que a radiação volta pode ser
descoberta a localização do objeto que refletiu a onda.
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