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Óravázlat

Infravörös sugárzás

Hullámhossza 780 nm –től 1 mm-ig, nagyobb a látható fényénél
• 1 nm (nanométer) = 0,000001 m = 10-6 m

Energiája is kisebb a látható fény energiájánál

Ezt a tartományt elsősorban melegítő hatása alapján érzékeljük a bőrünkkel

• A melegebb testek nagyobb frekvenciával, tehát erősebben sugároznak 

• Egyes állatok „látják” az infravörös sugárzást.

• Pl. egyes kígyók, denevérek, a kutya – azért hideg és nedves az orra, mert ott 
érzékeli az IR fényt

• Alkalmazás: fűtés, hőkamera, lázmérés, távírányítás, nyomkövetés



Óravázlat folytatás

Ultraibolya sugárzás

• Hullámhossza 100-400 nm között, kisebb a látható fényénél

• Az energiája is nagyobb a látható fény energiájánál

• Egyes rovarok, hüllők, madarak látják

• Hasznos: D-vitamin termelés

• Káros: DNS, bőr kollagén, A–vitamin roncsolása

• Alkalmazása: Látható fény gerjesztésére fényporokkal, géllak
stabilizálására, rovarírtásra, fertőtlenítésre, bőrgyógyászatban stb.



Emlékeztető: a teljes elektromágneses 
spektrum

Az elektromágneses 
hullám terjedése

Elektromágneses hullám 
tovaterjedő 
elektromágneses tér



Az infravörös sugárzás (IR - infrared)

• Hullámhossza 780 nm –től 1 mm-ig, 
nagyobb a látható fényénél
• 1 nm (nanométer) = 0,000001 m = 10-6 m

• Frekvenciája 1014 Hz nagyságrendű, 
kisebb a látható fényénél, tehát az 
energiája is kisebb a látható fény 
energiájánál

• Ezt a tartományt elsősorban melegítő 
hatása alapján érzékeljük a bőrünkkel

• A melegebb testek nagyobb frekvenciával, 
tehát erősebben sugároznak 

• Egyes állatok „látják” az infravörös 
sugárzást.

• Pl. egyes kígyók, denevérek, a kutya –
azért hideg és nedves az orra, mert ott 
érzékeli az IR fényt

Hőkamerás 
felvételek



Az IR felhasználása

• infravörös hősugárzókkal való fűtés,

• infravörös fényképezés és hőmérséklet mérés 
infrahőmérővel, infrakamerával, 

• távirányítók 

• NÉZD A TELEFONOD KAMERÁJÁN KERESZTÜL A 
TÁVIRÁNYÍTÓ „lámpáját” miközben megnyomsz 
valamilyen gombot rajta, így láthatóvá lesz a IR fény – a 
telefon kamerája átemeli egy számunkra is látható 
tartományba a kibocsátott IR fényt

• kis távolságú vezeték nélküli kommunikáció, 

• csillagászati kutatások. 

• haditechnika pozíció-bemérésre, felmérésre és 
nyomkövetésre használja. 

• időjárás-megfigyelő műholdak méréseiben,- óceánok 
áramlásait követik nyomon-

• a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás is hasznosítja az 
infravöröst érzékelő műholdak felvételeit. 

Hőkamera

Hőkamerás 
felvételek



Infravörös műholdfelvételek

Erdőírtás



Bicikli elsőkerekes 
fékezés után
https://www.youtu
be.com/watch?v=t
qMuxfHd9Vg

Az infralámpa
legnagyobb részben az 
IR tartományban 
sugároz. Egy kis sugárzás 
van a látható vörös 
tartományban is.

https://www.youtube.com/watch?v=tqMuxfHd9Vg


A látható fény

• Sorban a látható fény következik, 
amellyel optikából külön 
foglalkoztunk. 

• Csak emlékeztetőül: a fehér fény 
összetett, vörös, narancs, sárga,, 
zöld, kék és ibolya színekre lehet 
bontani.

• Hullámhossza: vörös: 760 nm

ibolya: 380 nm



Az ultraibolya fény 
UV (ultraviolet)

• Hullámhossza 100-400 nm 
között, kisebb a látható fényénél

• Frekvenciája 1015 Hz 
nagyságrendű, nagyobb a 
látható fényénél, tehát az 
energiája is nagyobb a látható 
fény energiájánál

• Egyes rovarok, hüllők, madarak 
látják



Az ultraibolya fény hatása

• A bőr barnulását okozza, elősegíti a 
csontképződést azzal, hogy segítségével 
képződik a D-vitamin 

• Baktérium és vírusölő hatású, sterilizálásra 
használják

• Ugyanakkor elég nagy ahhoz az energiája és 
elég kicsi a hullámhossza, hogy károsíthatja is a 
bőrt, a szemet

•Részletesen
• UV-A (315–400 nm): a 

földfelszínre beeső sugárzás 
legnagyobb része. 

• A többi UV-sugárzáshoz 
hasonlóan károsítja a 
kollagénrostokat, hozzájárulva 
így a bőr öregedéséhez. 

• Roncsolja a bőrben levő A-
vitamint is. UV-A fénnyel 

sugárzó 
rovarcsapda



UV-B (280–315 nm): a Napból érkező sugárzás nagy 
részét elnyeli a Föld ózonrétege.

• elősegíti a csontképződést (D-vitamin-képződést), 

• Közvetlenül károsíthatja a DNS-t így bőrrákot okozhat.

• A szervezet ez ellen védekezik melanin-pigment 
termelésével, ami a bőr barnulását eredményezi. 

• A melanin UV-A és UV-B tartományban is elnyeli és 
ártalmatlan hővé alakítja a sugárzást. 

• A napvédő faktor (20, 30, 50) csak az UV-B sugárzás 
elnyelését mutatja, mivel az UV-A gyakorlatilag nem 
okoz barnulást.

• Az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja. UV 
szűrős napszemüveget tanácsos nyáron viselni.

• A szervezet ez ellen védekezik melanin-pigment 
termelésével, ami a bőr barnulását eredményezi. A 
melanin UV-A és UV-B tartományban is elnyeli és 
ártalmatlan hővé alakítja a sugárzást. 

UV-C (100–280 nm): teljesen elnyeli a földi légkör, csak 
az űrbe kilépő embereknek kell az UV-C elleni védelmet 
biztosítani. Baktériumölő, sterilizálásra használják.



Alkalmazásai
• Fényforrásokban fényporok gerjesztésével látható fény állítható elő

• A flavonoidok nevüket sárga színükről kapták, az UV-fényt elnyelik, így a 
rovarok számára a virágzat flavonoidtartalma vonzó hatású.

• Géllak stabilizálására

• Rovarirtásra kaphatók UV-A források, amik csapdába csalják a repülő 
rovarokat.

• Tűzérzékelésre, mert számos anyag UV-tartományban is sugároz égés 
közben.

• Elektromos szigetelések ellenőrzésére, ugyanis a sérült 
szigetelés kisülést okozhat, és UV-fény keletkezik.

• Fotolitográfiában UV-fényt használnak nagyon finom mintázatok előhívására.

• Hamisításvédelemre, ha a védett tárgyat fluoreszcens festékkel megjelölik. 
Ilyet alkalmaznak a bankjegyeknél.

• Fertőtlenítésre: az UV-C-sugárzás, mivel szétroncsolja a kórokozók DNS-ét, 
alkalmas felületek fertőtlenítésére, ivóvíz, illetve szennyvíz kezelésére.

• Törvényszéki vizsgálatokra.

• EPROM (erasable programmable read only memory) törlésére.

• Orvostudományban: UV-B fényterápia alkalmazása bőrgyógyászatban


