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Óravázlat

Az elektromágneses sugárzás

ÁLTALÁNOSAN az elektromágneses sugárzás

• valamely helyből (forrásból) tetszőleges irányba közvetítőközeg nélkül terjedő energiaáram

• a térben hullám formájában terjed

• sebessége vákuumban és levegőben a fénysebesség, azaz 300 000 km/s

A teljes elektromágneses színkép

Rádióhullám, mikrohullám, infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen, gamma sugárzás

Ahogy csökken a hullámhossz úgy nő a frekvencia.

Minél nagyobb az elektromágneses hullám frekvenciája, annál nagyobb az általa szállított 
energiamennyiség.

Legkisebb energiája a rádióhullámnak van, legnagyobb a radioaktív gamma sugárzásnak.



Óravázlat folytatás
A rádióhullám

• Frekvenciája 104 és 1010 Hertz között, hullámhossza 10000 m és 1 cm között van

• Előállítása: váltakozó áramú elektronikus áramkörben

• Kisugárzása: antennával

• Felfogása: vevőköri antennával 

• A fényhez hasonlóan visszaverődnek, megtörnek, elnyelődnek.

• Homorú tükörrel fókuszálhatók: 
• pl. a műholdak gyenge jelét homorú tükör fókuszálja a vevőantennára.

• Továbbíthatók vele: vezérlőjelek (távirányítás), hang, kép, digitális jelek (mobiltelefon, wifi, Bluetooth, GPS)

A mikrohullám

• A rádióhullámok nagyobb frekvenciájú területe

• Frekvenciájuk: 0,3-300 GHz, hullámhosszuk: 1 m -1 mm között

• Előállításuk: magnetronnal

• Felhasználás: mikrohullámú sütő (2,45GHz frekvencia), radar, mikrohullámú műsorsugárzás, 5G 
mobiljel



Emlékeztető: a hősugárzás

• A melegebb test láthatatlan hősugarakat 
bocsát ki, így közvetlen érintkezés nélkül is 
felmelegítheti a hidegebb testet. 

• A hidegebb test elnyeli ezeket a sugarakat és 
így melegszik fel.

• A hőátadás közvetítő közeg (pl. 
fém, levegő) nélkül jön létre !!!!

• Pl. a Nap sugárzása, a tűz vagy kályha 
melegsugárzása

• Tedd a kezed a homlokod közelébe kb. 1 cm-
re. Érezni fogod a kezed melegét.

• Burkold be az ujjadat alufóliába, de ne 
szorítsd rá. Pár pillanat érezni fogod, hogy 
melegszik az ujjad.

Téli kép
A Nap hősugárzása felmelegíti 
kissé a földet, de a pad 
árnyékában fagyos marad.

A felhevített szög már azelőtt 
meleget sugároz a kezedre, 
mielőtt vörösen kezdene izzani.



Az elektromágneses sugárzás
• Sokféle, a hősugárzáshoz hasonló sugárzás van. Pl. a rádió-, 

a mikró-, az ultraibolya-, a röntgensugárzás, de ilyen a látható fény is.

• Ezeket mind elektromágneses sugárzásnak nevezzük.

ÁLTALÁNOSAN az elektromágneses sugárzás

• valamely helyből (forrásból) tetszőleges irányba közvetítőközeg nélkül terjedő 
energiaáram

• egymásra merőleges oszcilláló (rezgő) 
elektromos és mágneses teret hoz létre

• a térben hullám formájában terjed

• sebessége vákuumban és levegőben a fénysebesség,
azaz 300 000 km/s



A teljes elektromágneses színkép

• Figyeljétek meg, hogy ahogy csökken a 
hullámhossz úgy nő a frekvencia (a 
rezgések száma másodpercenként). 

• Minél nagyobb az elektromágneses 
hullám frekvenciája, annál nagyobb az 
általa szállított energiamennyiség.

• Legkisebb energiája a rádióhullámnak 
van, legnagyobb a radioaktív gamma 
sugárzásnak.

• Minél nagyobb a sugárzás 
hullámhossza, annál melegebb a 
sugárzó testek, mint sugárzásforrások 
hőmérséklete.



Egy másik ábra ….



Rádióhullámok 1

• Frekvenciájuk 104 és 1010 Hertz 
között, hullámhosszuk 10000 m és
1 cm között van

• Előállításuk: váltakozó áramú 
elektronikus áramkörben

• Kisugárzásuk: antennával

• Felfogásuk: vevőköri antennával, 
mely váltóárammá alakítja 
vissza a rádióhullámot, 
ez jut a vevőkészülékekben 
található elektronikus 
áramkörökbe.

A lakihegyi 
adótorony

Feltaláló: 
Nicolas Tesla
Első 
rádióadás: 
1910
Első 
kereskedelmi 
rádióadó: 
1920 
Pittsburg



Rádióhullámok 2

• A fényhez hasonlóan 
visszaverődnek, megtörnek, 
elnyelődnek.

• Homorú tükörrel fókuszálhatók: 
pl. a műholdak gyenge jelét 
homorú tükör fókuszálja a 
vevőantennára.

Parabolaantenna. Homorú tükör 
+ vevőegység a tükör fókuszában



Rádióhullámok 3

• Továbbíthatók vele: vezérlőjelek (távirányítás), 
hang, kép, digitális jelek (mobiltelefon, wifi, 
Bluetooth, GPS)

• Rádióadók frekvenciája: középhullám kHz 
tartomány, URH 100 MHz tartomány

• Wifi router frekvenciája: 5 GHz (hullámhossz 
kb.
6 cm)

• A mobiltelefon frekvenciája a 4G esetén 1800-
2600 MHz(megahertz) és 28-39 GHz(gigahertz) 
az 5G esetén.

• A megfelelő hullámhosszak: 4G esetén 17-12 
cm, 5G esetén 1 cm-8 mm. Ez már a 
mikrohullám tartomány.

• Látható, hogy az 5G nagyobb frekvenciájú, így 
nagyobb energiájú sugárzás, de még messze áll 
a sejtjeinket károsító 300 GHz fölötti 
frekvenciájú sugárzásoktól!!!



Mikrohullámok

• A rádióhullámok nagyobb 
frekvenciájú területe

• Frekvenciájuk: 0,3-300 GHz, 
hullámhosszuk: 1 m-1 mm között

• Előállításuk: magnetronnal
• egy 2,45 GHz-es mikrohullám 

előállítására szolgáló vákumcső, 
különleges elektroncső. Ez az alkatrész 
felel az elektromos energia 
mikrohullámú energiává való 
átalakításáért. 5kV feszültségen működik.

• Felhasználás: mikrohullámú sütő, 
radar, mikrohullámú műsorsugárzás, 
5G mobiljel

Magnetron
belülről

Magnetron a 
mikrohullámú 
sütőben



A mikrohullámú sütő 1

• Mi nyeli el a mikrohullámot?, 
• műanyagon, üvegen, némely fémen áthalad 
• a vizet tartalmazó tárgyak elnyelik

• Mivel minden élelmiszer tartalmaz valamilyen mértékben 
vizet, a mikrohullámok ezzel kapcsolatba lépve hőt termelnek.

• Hagyományos főzésnél – a hőátadás kívülről- edény – befele-
étel – halad. Hőáramlással melegedik az étel.

• Mikrohullámú sütő esetén - a víz egy adott frekvenciájú rezgést 
= 2,45 GHz - nagyon jól elnyel, hatására elkezd rezegni, így az 
egész ételt egész térfogatában melegíti át. 
• (az elektromágneses tér iránya 1 másodperc alatt 2,45 milliárd 

alkalommal fordul meg! ) azaz 12,2 cm-es hullámhossz
esetén a vízmolekula folyamatosan forgásban van – legnagyobb a 
súrlódás

• A mikrohullám energiája kicsi, nem ionizáló sugárzás, 
az ételt csak melegíti, semmi más hatása nincs, a 
molekulákat nem bántja.

• Frekvenciája, energiája kisebb mint a látható fényé!



A mikrohullámú sütő 2

• Bármilyen vezető fel tud úgy melegedni mint a víz, 
sőt a fémekben elektromágneses hatások 
miatt elektromos kisülések is létrejöhetnek. 

•Nem tanácsos fémet 
mikrózni!!!



Radar = rádiólokátor (Radio Detection and Rating) 
1930-tól használják

• Olyan berendezés, mely az általa 
kisugárzott rádióhullámok (3 MHz –
110 GHz frekvencia, 100 m – 2,7 
mm hullámhossz) 
visszaverődésének érzékelése 
alapján különféle tárgyak helyét 
tudja megállapítani. 

• Elterjedten alkalmazzák a 
repülésben, a hajózásban, a 
haditechnikában, a 
meteorológiában, valamint számos 
más területen. 

• Az adó és a vevő jellemzően, de 
nem mindig, egy berendezésbe van 
építve.

Nagy hatótávolságú radar antennája



A radar funkció szerinti csoportosítása

• Felderítőradar

• Meteorológiai radar

• Térképező radar

• Távolságmérő radar

• Magasságmérő radar

• Sebességmérő radar

• Tolatóradar (helytelen kifejezés!, 
ugyanis nem rádióhullámmal, 
hanem ultrahanggal működik)

Időjárás - radarkép

Halrajok 
detektálása



Van-e fizikailag káros hatásuk a 
mobiltelefonoknak?
• Tehát a nem ionizáló sugárzásokkal kapcsolatosan 

egy biztos, hogy melegítenek.

• Ezért hogy ettől megóvják az embereket, a hatóságok határértékeket 
írnak a forgalomba hozott telefonok esetén az átadható 
energiamennyiségre. 

• Ennek mértékegysége a specifikus abszorpciós ráta (SAR), amit 
minden készülékgyártó fel kell tüntessen valahol.

• Az EU-ban a mobiltelefonok SAR határértéke 2 watt/kg. 

• Ez nagyjából ötvened része annak, ami 1 kilogramm szövet 1 fokkal 
való felmelegítéséhez lenne szükséges – magyarul elhanyagolható. 



4G, 5G

Az 5G három területen hoz előrelépést a 4G-hez képest. 

1. akár tízszer gyorsabb lesz a mobilnet – 4K felbontásban nézhetjük a Netflixet a buszon 

2. egyszerre sokkal több eszköz csatlakozhat a mobilhálózatra

3. 50-ről 1 milliszekundumra csökken a válaszidő kétoldalú kommunikáció esetén. 

1. A nagy sebesség miatt vezeték nélkül is be lehet kötni gyors és korlátlan otthoni internetet 

2. Több eszközt a „dolgok internete” (Internet of Things) miatt kell csatlakoztatni: az okos 
villanyórák, az okos hűtő, okos fűtés, szállító drónok, önvezető teherautók pl. a raktárakban, 
stb. 

3. Az azonnali válaszidő olyan alkalmazásokhoz kell, mint például egy mentőautóban végzett 
műtét, ahol az orvos egy távoli kórházból 5G-s haptikus (érintést és bőrérzékelést szimuláló) 
kesztyűvel vezeti a mentős kezét, valós időben.



Az 5G társadalmi veszélyei

• Bármely ember fogyasztási szokásainak, mozgásának, kontaktusainak 
monitorizálási lehetősége

• Pl célzott reklámok, magánszféra teljes feltérképezése

• Kiberbűnözők
• Pl. többször előfordult már, hogy „okos” és nem megfelelőképpen védett 

háztartási eszközök meghackelése segítségével hatoltak át biztonsági 
rendszereken, merítettek le bankszámlákat stb.


