
  

Elektromágneses hullámok, fény

   Az elektromos térerősség és mágneses térerősség erőssége 
váltakozik és terjed tovább a térben. Ezt nevezzük elektro-
mágneses (EM) hullámnak.
Az EM hullám légüres térben
 is terjed. 
Sebessége vákuumban: 
300 000 km/s  = 3 · 108 m/s
Neve: fénysebesség
  A levegő az EM hullám 
számára ritka, ezért a 
levegőben is ekkora a 
sebessége. Optikailag 
sűrűbb anyagokban (pl. üveg,
 víz) a sebessége kisebb. 
A fénysebességnél nagyobb 
sebesség nem létezik.
(Einstein megállapítása.)



  

Az elektromágneses hullámok jellemző adatai:

  Hullámhossz: Két szomszédos „hullámhegy” vagyis két azonos 
térerősségű pont távolsága. Jele:     (görög betű, lambda)
Mértékegysége: m (méter),
 kisebb egységei: milliméter: mm = 10-3 m,
 mikrométer: μm = 10-6 m, nanométer: nm = 10-9 m
 Periódusidő: Amennyi idő alatt a hullám 1 hullámhossznyi 
távolságot megtesz. Jele: T   Mértékegysége: s (secundum)
 Frekvencia: 1 másodperc alatt megtett periódusok száma. 
Másképp: Ennyiszer váltakozik a térerősség a maximális 
értékéről a minimálisra és vissza 1 másodperc alatt. Jele: f
Mértékegysége: 1/s aminek elnevezése: Hz (Herz)
 Sebesség: Az elektromágneses hullámban az elektromos és 
mágneses tér váltakozása terjed hullámként tovább a térben, 
ennek a terjedésnek a sebessége. Jele: c, mértékegysége: m/s

A periódusidő a frekvencia reciproka: T = 1 / f
  



  

Az elektromágneses színkép, az EM hullám fajtái
 A különböző EM hullámok sebessége ( c ) azonos anyagban 
azonos, a hullámhosszuk (    ) és frekvenciájuk ( f ) 
más.
 A különböző frekvenciájú és hullámhosszú hullámok 
tulajdonsága más, ezért különbözőképpen nevezzük őket.
 Az EM hullámok fajtáinak hullámhossz szerinti skálán való 
elhelyezését elektromágneses színképnek, vagy 
elektromágneses spektrumnak nevezzük:  



  

Rádióhullámok
hosszúhullám (>km), középhullám (100 m – 1000 m), rövidhullám 
(10 m – 100 m), ultrarövidhullám URH (néhány m)
   Megfelelő antennával bocsátják ki és megfelelő antennával (pl. 
parabola antenna) lehet felfogni. Így kis energiájú elektromos 
jelek továbbítására alkalmas (rádió, TV, …) A fémtárgyakról 
visszaverődik, ezért a rádióhullámokat a fémburok (pl. vasbeton 
alagút) leárnyékolja.
Mikrohullámok (mm, cm, dm)

Kisebb a hullámhossza, így nagyobb a frekvenciája és energiája, 
mint a rádióhullámoknak. A fémtárgyakról hasonlóan 
visszaverődik, mint a rádióhullámok, ezért radarjelként 
használható, fémtárgy keresésre, repülő, tengeralattjáró 
megtalálására. Egyéb felhasználás:  műholdas kommunikáció, 
GPS, mobiltelefon, távolság és iránymérés (pl. repülésben), 
rádiócsillagászat, melegítésre is használható (mikrosütő, 
gyógyászat) (részleteseben: tankönyv 39-40. oldal)



  

Infravörös (infrared, IR) sugárzás (800 nm – mm)
(tankönyv 39. oldal)

 A Napból érkező IR sugárzás melegíti a Földet és az 
élőlényeket.
Minden meleg tárgy bocsát ki magából infravörös sugárzást. Ezt 
megfelelő hőkamerával le lehet fényképezni. A hőfényképek 
felhasználása: gyógyászatban beteg belső részek megtalálása, 
épületek hőszigetelésének vizsgálata, élőlények megtalálása 
éjjel, vadászatban hőtávcsöves puska,...
Egyéb felhasználás: melegítés pl. hősugárzó, infralámpa



  

Látható fény, színek (400 nm – 800 nm) (vörös – ibolyakék)
 A látható fehér fény a különböző hullámhosszú színes 
fénysugarak keveréke. A különböző színű fénysugarakat az 
átlátszó anyagok (pl. üveg, víz) más szögben törik meg, ezért a 
fehér fényt színeire bontja a prizma-üveg, vagy a vízcsepp 
(szivárvány). (tankönyv 27. oldal)
 A szemünk a látható tartományba eső különböző hullámhosszú 
EM sugarakat más színűnek látja.

 A 3 alapszín, aminek keverékéből a szemünk is és pl. a TV is 
összeállítja az összes színt: piros, zöld, kék (RGB: red, green, 
blue)



  

  Tárgyak színe:
  A tárgyakat olyan színűnek látjuk, amilyen színű fénysugarakat 
visszaver, és így az a szemünkbe jut. A többi fénysugarat elnyeli 
vagy szétszórja.
 Az átlátszó anyagokat olyan színűnek látjuk, amilyen színű 
fénysugarakat átenged. pl. színes üvegek, üvegmozaik
  Feketének látjuk azt a tárgyat, ami mindent elnyel, nem ver 
vissza semmit, és ezért arról semmilyen színű fény nem jut  
szemünkbe.
(A természet színeiről részletesen: tankönyv 30-31. oldal.)

Ultraibolya (ultraviolet, UV) sugárzás (nm – 400 nm)
   Fajtái: UV-A, UV-B, UV-C
   Nagyobb a frekenciája és energiája a látható fénynél. A Napból 
érkező UV sugarakat a légkör ózon rétege szűri. Élettani hatása: 
D-vitamin képzés, barnulást okoz, a bőrnél tovább nem halad. Ha 
a bőrt nagy mennyiségben éri, akkor károsítja a bőrsejteket, 
leégést, bőrrákot okozhat. Védekezés ellene: napolaj



  

 Barnító hatása miatt használják soláriumban. A szemet kis 
mennyiségű UV sugárzás is károsítja. Védekezés ellene: 
napszemüveg (mivel az üvegen vagy egyes átlátszó műanyagon 
nem hatol át. Hegesztéskor is keletkezik UV sugárzás, hegesztő 
szemüveggel védekeznek ellene.
Röntgensugárzás (0,01 nm – nm)
 Nagy energiájú sugárzás, áthatol a testen. A különböző 
anyagokon különböző mértékben hatol át, ezért röntgen-
fényképezésre használható. Az élő szöveteket károsítja. Nagy 
mennyiségben az egészségre káros, rákot okozhat.
Több röntgenfelvételből térbeli képek összeállítása: CT vizsgálat
Egyéb felhasználása: pl. csomagvizsgálat repülőtéren, anyagok, 
tárgyak belső szerkezetének vizsgálata
(részletesebben: tankönyv 36. oldal)
Rádioaktív gamma sugárzás (< 0,01 nm)
 A legnagyobb energiájú sugárzás. Atommagbeli folyamatok 
eredménye. Az élő szövetekre nagy roncsoló hatása van, 
daganatos sejtek pusztítására használják a gyógyászatban 
(sugárterápia). 



  

Fény, optika
 A fény a mechanikai hullámokhoz hasonlóan rendelkezik a 

hullámok tulajdonságaival, ezért ahhoz hasonlóan két anyag 
határán visszaverődik és megtörik:

 Fény visszaverődése
   Egy másik anyag határára érve 
   a fény egy része visszaverődik 
   (pl. tükörről). A visszaverődésnél 
   a beesési szög megegyezik a 
   visszaverődési szöggel.
 Fénytörés
   Egy másik anyag határára érve a fény egy része behatol az 

anyagba, az iránya, hullámhossza és a sebessége megváltozik. 

 Atombomba robbanáskor keletkező gamma sugárzás a 
sejtroncsoló hatás miatt halált okoz. A világűrben is van gamma 
sugárzás (kozmikus gamma sugárzás). A csillagok atommag 
átalakulási folyamatainak következménye. Ez a sugárzás is éri a 
Földet, de ez kis mértékű (háttérsugárzás).



  

Lencsék, tükrök
 Síktükör
   A tükör mögött látszólagos kép (K) alakul
   ki, amelynek nagysága azonos a
   tárggyal (T). Felhasználása: pl. fali tükör
 Homorú gömbtükör
   A párhuzamosan beeső fénysugarakat 1 pontba gyűjti össze, ezt 

nevezzük fókuszpontnak (F). A fókuszpontnak a tükörtől való 
távolsága a fókusztávolság (f), amely a gömb sugarának a fele.

   A fókusztávolságon belüli tárgyról látszólagos nagyított kép, a
                                       fókusztávolságon kívüli képről fordított
                                       állású kép keletkezik. Felhasználása:
                                       pl. borotválkozó vagy kozmetikai tükör
                                       A fókuszpontba gyűjti az EM sugarakat
                                       a TV parabola és a csillagászati antenna.



  

 Domború tükör
   A domború tükör a párhuzamosan érkező sugarakat szétszórja 

úgy, mintha a tükör mögül egy pontból (fókuszpontból) 
indulnának. A tárgy képe kicsinyített kép lesz. Felhasználása:

   pl. közlekedési tükrök, visszapillantó tükör

 Homorú lencse (szórólencse)
   A párhuzamos sugarakat szétszórja. Kicsinyített képet ad.
   pl. ajtón kémlelő lencse



  

 Domború lencse (gyűjtőlencse)
   A domború lencse összegyűjti a fénysugarakat a fókuszpontba. 
Egyenes állású nagyított képet ad, ha a tárgy a fókusztávolságon 
belül van, fordított állású képet ad, ha a tárgy a fókusztávolságon 
kívül van. 
    Felhasználás: fényképezőgép, nagyító, szemüveg, távcső,
                           mikroszkóp (tankönyv 15., 20., 21. oldal)
   A szemünk lencséje (szemlencse) a látható képet lekicsinyítve 
vetíti a szem hátsó részén levő retinára (fordított állásban).
Ha a szemlencse nem oda fókuszálja a képet, akkor szemüveg 
lencsérere van szükség, ami úgy fókuszál, hogy a segítségével 
újra a retinára fókuszálódik a kép. (tankönyv 15., 20., 21. oldal)



  

Mozgókép és térlátás
Mozgás látása
 Azt a képsorozatot látjuk mozgónak, ahol a képek 
másodpercenként legalább 24- szer váltják egymást. (mozi, TV)
Térlátás
  A bal és jobb szemünkkel nem ugyanazt a képet látjuk. 
Ugyanazt a tárgyat más szögben látjuk, és az agyunk a 
különbség alapján tudja érzékelni a tárgy távolságát. Vagyis a 
távolságot, a térbeli képet csak két szemmel tudjuk érzékelni, 1 
szemmel nem látunk térben.
3D-s vetítés, 3D szemüvegek
A 3D-s vetítés során minden képkockát két szögból vesznek fel 
és a 3D-s szemüveg segítségével megvalósítható, hogy a bal 
szemünk az egyik képet, a jobb a másikat lássa, akárcsak a 
természetes látásunk során. Ezt különböző típusú felvevőkkel és 
szemüvegekkel lehet megvalósítani: aktív szemüveg, színszűrős 
szemüveg, polarizációs szemüveg  (részletesen tankönyv 34-
35.oldal)  



  

Néhány gyakorlati példa részletesen

Parabola antenna
A fémből készült parabola tükör a műholdról érkező elektro-
mágneses rádióhullámokat összegyűjti, fókuszálja 1 pontba 
(fókuszpont). A fókuszpontban levő antenna (rezgőkör) 
átalakítja az EM hullámot elektromágneses rezgéssé, váltakozó 
árammá, amelynek a frekvencia-váltakozása tartalmazza a 
műholdról érkező hang és kép jeleket. Ezt az áramot 
áramvezeték (antennakábel) továbbítja a TV vevő-egység felé.



  

Szemüveg
  Ha a szemlencse a képet a 
retina mögé jeleníti meg, akkor 
egy gyűjtő (domború) lencsével a 
szem előtt jobban össze kell 
gyűjteni a sugarakat, hogy a 
retinára kerüljön a látott kép.
  Ha a szemlencse a képet a 
retina elé jeleníti meg, akkor egy 
szóró (homorú) lencsével a szem 
előtt szét kell szórni a sugarakat, 
hogy a retinára kerüljön a látott 
kép.
  Műszerrel megállapítható, hogy 
milyen domboralutú, vagyis 
milyen fókusztávolságú 
szemüveg szükséges a pontos 
beállításhoz.



  

Napszemüveg
  A Napból jövő ultraibolya sugarak B fajtája (UV-B hullámhossza 
280 -315 nm) segíti a szervezet D-vitamin képzését, de csak kis 
mennyiségben érheti testünket. Nagyobb mennyiségben a 
testfelület (bőr, szem) sejtjeit károsítják, leégést, bőrrákot, 
szemkárosodást okozhat. Ez a sugárzás nem tud áthatolni 
bizonyos vastagságú üveg vagy műanyag felületen, erre szolgál 
a napszemüveg. 
(Vastagabb üvegablak mögött nem lehet lebarnulni, csak 
melegedni. Viszont vízben le lehet égni, mert a vízbe kb. 1,5 m 
mélységig behatol az UV-B sugárzás.)
A napszemüveg UV szűrésének mértéke függ a napszemüveg 
anyagától. A jó napszemüveg UV szűrése közel 100 %-os.



  

Mikroszkóp – tankönyv 24. oldal
Galilei féle távcső – tankönyv 24. oldal
Newton féle távcső – tankönyv 25. oldal
Különleges szemüvegek – tankönyv 20-21. oldal
Fényképezőgépek – internet, pl. wikipédia

  A dolgozatban ennek az összefoglalásnak a legutolsó, „Néhány 
gyakorlati példa részletesen” részében szereplő eszközök közül 
(parabola antenna, szemüveg, napszemüveg, mikroszkóp, 
Galilei távcső, Newton távcső, különleges szemüvegek, 
fényképezőgépek) kettőt ki kell választani és leírni.
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