


 Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola 
elektrycznego i magnetycznego. 
 
 

 Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole 
elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest 
źródłem zmiennego pola magnetycznego (indukcja 
magnetyczna). Pola te wzajemnie sie podtrzymują i 
przemieszczają w przestrzeni, tworząc falę 
elektromagnetyczną. 

 



 



 Fale radiowe mają długość wielu metrów, a nawet wielu 
kilometrów a częstotliwości poniżej 1GHz. Są używane 
w komunikacji radiowej i do przesyłania sygnałów 
telewizyjnych. Dzielą się na zakresy (fale długie, 
średnie, krótkie i ultrakrótkie). Mają one małą energię 
i dla organizmu człowieka są nieszkodliwe. 

Schematyczny rysunek fali 
elektromagnetycznej  
promieniowanej przez antenę 
dipolową. 



 Mikrofale mają długość fali od 1 mm do 30 cm i 
częstotliwość powyżej 1GHz. Są używane w radarach, 
telewizji satelitarnej, telefonach komórkowych. Są też 
stosowane w kuchenkach mikrofalowych, gdyż woda je 
pochłania a przy tym się rozgrzewa (tkanki żywe 
wystawione na działanie mikrofal również się 
rozgrzewają). 

Fala elektromagnetyczna (mod TE31) 
rozchodząca się w falowodzie 
mikrofalowym. Pole elektryczne 
skierowane jest w kierunku x, Kolory 
jasne i ciemne oznaczają przeciwne 
 jego zwroty. 



 Podczerwień to inaczej promieniowanie cieplne. Takie 
fale wysyła każde rozgrzane ciało. Długość tych fal jest 
z zakresu między światłem widzialnym a mikrofalami. 
 

 

Termowizyjne zdjęcie budynku. 

Technika rejestracji promieniowania 
podczerwonego emitowanego przez 
obiekty o temperaturach spotykanych w 
codziennych warunkach to termowizja. 
Umożliwia ona zobrazowanie obiektów w 
ciemności oraz pomiar temperatury w 
poszczególnych punktach ich 
powierzchni. 



 Nadfiolet (promieniowanie nadfioletowe) ma długość 
od 10 do 400 nm. Powoduje opaleniznę, a także 
uszkodzenia w DNA (mutacje). Nadfiolet pochodzi od 
Słońca i specjalnych lamp (np: kwarcówki). 
Promieniowanie ultrafioletowe jest zaliczane do 
promieniowania jonizującego, czyli ma zdolność 
odrywania elektronów od atomów i cząsteczek. W 
dużym stopniu określa to jego właściwości, szczególnie 
oddziaływanie z materią i na organizmy żywe. 



 W technice ultrafiolet stosowany jest powszechnie. 
Powoduje świecenie (fluorescencję) wielu substancji 
chemicznych. W świetlówkach ultrafiolet wytworzony na 
skutek wyładowania jarzeniowego pobudza luminofor do 
świecenia w zakresie widzialnym. Zjawisko to wykorzystuje 
się również do zabezpieczania banknotów i w analizie 
chemicznej (Spektroskopia UV). Ultrafiolet o małej 
długości fali jest wykorzystywany do sterylizacji 
(wyjaławiania) pomieszczeń. 

 Niektóre owady, na przykład pszczoły, widzą w bliskiej 
światłu widzialnemu części widma promieniowania 
ultrafioletowego, również rośliny posiadają receptory 
ultrafioletu. 

 



 Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem 
jonizującym. 

 Technicznie promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się 
przeważnie poprzez wyhamowywanie rozpędzonych 
cząstek naładowanych. W lampach rentgenowskich są to 
rozpędzone za pomocą wysokiego napięcia elektrony 
hamowane na metalowych anodach. Źródłem 
wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego 
są również przyspieszane w akceleratorach cząstki 
naładowane.  

 W zakresie promieniowania rentgenowskiego są również 
prowadzone obserwacje astronomiczne. 

 



Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do 
wykonywania zdjęć rentgenowskich do celów 
defektoskopii i diagnostyki medycznej. 



 Jest falą elektromagnetyczną o długości krótszej od 10-

10m. Jego głównym źródłem są procesy zachodzące w 
jądrze atomowym oraz promieniowanie kosmiczne 
powstające podczas reakcji jądrowych w galaktyce 
(błyski gamma- najsilniejsze źródło promieniowania 
kosmicznego). 
Podobnie jak promienie rentgenowskie najlepiej 
pochłaniane jest przez substancje o dużej liczbie 
atomowej. Dlatego najlepszymi materiałem 
zabezpieczającym przed promieniowaniem gamma 
jest ołów. Promieniowanie gamma niszczy wszystkie 
żywe komórki.  



Promieniowania gamma jest 
promieniowaniem jonizującym 

Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji żywności 
i sprzętu medycznego. W medycynie używa się ich w 
radioterapii oraz w diagnostyce. Zastosowanie w 
przemyśle obejmują badania defektoskopowe. 
Astronomia promieniowania gamma zajmuje się 
obserwacjami w tym zakresie długości fal. 



 Światło (promieniowanie widzialne) to ta część widma 
promieniowania elektromagnetycznego, na którą 
reaguje zmysł wzroku człowieka. Różne zwierzęta 
mogą widzieć w nieco różnych zakresach. 

 Światło jest tylko w niewielkim stopniu absorbowane 
przez atmosferę ziemską i przez wodę. Ma to duże 
znaczenie dla organizmów żywych, zarówno wodnych, 
jak i lądowych. 

 Światło ma bardzo duże znaczenie w nauce i wiele 
zastosowań w technice. Dziedziny nauki i techniki 
zajmujące się światłem noszą nazwę optyki. 

 



 Światło widzialne to fale z zakresu: 

  (od 0,4-0,8µm  czyli  400-800nm) 

 Tylko takie fale są widziane przez oko ludzkie (jako 
różne barwy). Światło widzialne wysyłają silnie 
rozgrzane ciała (Słońce, płomień), a także lampy 
działające na innej zasadzie ( np: jarzeniówki) oraz 
pewne elementy elektroniczne (np. diody świecące). 

 



 

Widmo fal elektromagnetycznych A - fale radiowe bardzo długie, B - fale radiowe, C 
- mikrofale, D - podczerwień, E - światło widzialne, F - ultrafiolet, G - 
promieniowanie rentgenowskie, H - promieniowanie gamma, I - widmo światła 
widzialnego 



 

Doświadczenie 



 

Światło słoneczne 

Widma światła emitowane przez różne 
źródła  



 

Żarówka energooszczędna 



 

Lampa halogenowa 



 W fali elektromagnetycznej jej pola elektryczne i 
magnetyczne niosą ze sobą energię. W próżni i 
jednorodnym idealnym dielektryku składowe 
elektryczne i magnetyczne niesionej energii są sobie 
równe, natomiast w ośrodku o niezerowym 
przewodnictwie elektrycznym są różne. 



 Choć w elektrodynamice klasycznej energię 
promieniowania elektromagnetycznego uważa się za 
wielkość ciągłą, zależną jedynie od natężenia pola 
elektrycznego i indukcji pola magnetycznego, to 
zjawiska zachodzące na poziomie atomowym 
dowodzą, że jest ona skwantowana ("ziarnista"). 
Energia pojedynczego kwantu jest zależna tylko od 
częstotliwości fali i wynosi 

E=vh 
gdzie h jest stałą Plancka. 

v -częstotliwość fali 



Radiometr Crookesa - energia 
padającej fali świetlnej jest w 
stanie uruchomić wiatraczek. 



 Prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w 
próżni jest stała, nie zależy od jej częstości ani układu 
odniesienia. Nazywa się ją prędkością światła. Jest 
ważną stałą fizyczną, a jej wartość wynosi około 
3·108m/s. W ośrodkach materialnych prędkość fali 
elektromagnetycznej (rozchodzenia się fotonów) jest 
zawsze mniejsza niż w próżni. 
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