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§ 50. Шкала електромагнітних 
випромінень

І '
Дослідження, що проводили вчені впродовж три

валого часу, не виявили будь-яких обмежень щодо частоти чи 
довжини хвилі електромагнітного випромінення. Тобто не 
має сенсу вести мову про найменшу або найбільшу частоту 
випромінення чи обмежувати довжину хвилі певними значен
нями. Може лише йтися про певний діапазон хвиль, виявле
них і вивчених сучасною наукою.

' Для наочного уявлення про різноманітність електромагніт- 
V них випромінень та залежність їхніх властивостей від довжини
і.', хвилі складено шкалу, один з варіантів якої подано на форза- 

ці. Її поділено на умовні діапазони: низькочастотні хвилі, 
радіохвилі, інфрачервоне випромінення, видиме світло, ультра- 
фіолетове, рентгенівське та гамма-випромінення. Такий поділ 
зумовлений природою їх виникнення і не має чітких меж між 
діапазонами. Наприклад, якщо радіохвилі породжуються елек- 

. тромагнітними коливаннями, збуреними в коливальному кон- 
#  турі певної ємності та індуктивності, чим визначається їх до- 

вжина хвилі, то гамма-промені виникають унаслідок ядерних 
: процесів, пов’язаних з радіоактивним розпадом.

Звичайно, існує відмінність у взаємодії електромагнітних 
I’l, хвиль з речовиною та особливостями поширення їх у просто

рі. Наприклад, видиме світло цілком поглинається аркушем 
цупкого паперу, а рентгенівське випромінення здатне прони
кати крізь людське тіло.

Розглянемо шкалу електромагнітних випромінювань до
кладніше.

Низькочастотне випромінення виникає в результаті роботи 
різних електротехнічних пристроїв, які живляться змінним 
струмом низької частоти. Через свою низьку частоту воно має 
малу енергію, тому поки не знайшло широкого застосування для 
передачі енергетичних потоків та інформації на значні відстані.

Радіохвилі по-різному поширюються в просторі залежно 
від довжини їхньої хвилі. Довгі (Я. = 10 000-^-1000 м) і середні 
(Я, = ІООО-ьІОО м) радіохвилі внаслідок заломлення і дифракції 
в атмосфері огинають земну поверхню.

Радіохвилі короткого діапазону (Я- = 100-^10 м) відбивають
ся від йоносфери і таким чином потрапляють у будь-яку точ-
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У  широкому діапазоні радіохвиль вони поділяються на довгі, 
середні, короткі та ультракороткі радіохвилі. | Н
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ку земної кулі. Ультракороткі радіохвилі (>. < 10 м), на яких
зараз здійснюється трансляція телебачення, мобільний
зв’язок, космічний радіозв’язок, не затримуються атмосфе
рою, і тому в земних умовах поширюються методом ретран
сляції в межах «прямої видимості*, практично не заломлюю
чись.

В Інфрачервоне випромінення називають також тепловим, 
оскільки воно здійснюється всіма нафітими тілами.

У широкому розумінні оптичний діапазон електромагніт
них хвиль охоплює інфрачервоне випромінення, видиме світ
ло й ультрафіолетове випромінення. Інфрачервоне випромі
нення лежить за межами сприйняття оком хвиль, довжина
яких більше 760 нм і простягається до 0,1 мм. їх  випроміню
ють усі нагріті тіла, завдяки чому ми відчуваємо теплоту. З
підвищенням температури довжина хвилі зміщується в бік
коротших хвиль. Інфрачервоне випромінення слабко поглина-

156 ється повітрям і добре відбивається від поверхні твердих тіл.
Цю їхню властивість використовують у системах так званого
♦нічного бачення».

Видиме світло -  це той діапазон електромагнітних хвиль,
який сприймається людським оком. Установлено, що він про
стягається від 380 до 760 нм. Характерним для нього є те, що
залежно від довжини хвилі око сприймає світлове випромі
нення різного кольору -  від червоного до фіолетового. Власти
вості видимого світла досить різноманітні, з ними ми ознайо
мимося в наступному розділі.

іУльтрафіолетове випромінення майже повністю поглинається 
звичайним віконним склом.

З боку короткохвильової межі видимого світла знаходить
ся ультрафіолетовий діапазон випромінення, яке не сприйма
ється оком людини. Водночас багато речовин випромінюють
видиме світло, якщо на них потрапляє ультрафіолетове про
міння. На цьому ґрунтується метод неруйнівного аналізу ре
човин, коли за кольором світіння, наприклад, визначають
харчову якість продуктів. Відомий також метод виявлення
фальшивих грошових купюр за допомогою ультрафіолетового
опромінення. Ультрафіолетове випромінення має сильну бак
терицидну дію, тому його широко використовують для стери
лізації різних медичних матеріалів та інструментів. Разом з
тим воно може бути шкідливим для людського організму, на
приклад руйнувати сітківку ока або викликати опіки шкіри.



Рентгенівське випромінення відоме багатьом з нас при про
ходженні медичного обстеження. Уперше його отримав і дослі
див властивості відомий фізик, українець за походженням І. Пу-
люй (1845-1918). Однак трапилося так, що першим повідомив
про відкриття нового виду випромінення німецький фізик
В.К. Рентген (1845-1923), якому за це відкриття присуджено
першу Нобелівську премію в галузі фізики.

Рентгенівські промені отримують за допомогою спеціаль
них рентгенівських трубок або внаслідок випромінювання
атомів і молекул, природа якого вивчатиметься пізніше в
атомній фізиці. Рентгенівське випромінення має високу про
никлу здатність, завдяки якій воно може проникати крізь до
сить товсті шари речовини, навіть метали. Докладніше про
рентгенівське випромінення буде викладено в атомній фізиці.

Рентгенівське випромінення має велику проникну здат
ність. Тому його використовують у  медицині для обстеження
внутрішніх органів, у промисловості для виявлення внутріш
ніх дефектів металевих деталей, у  дослідженнях внутрішньої
будови тіл. 1 5 7

Наступний діапазон шкали -  гамма-випромінення -  нале- -------
жить до ядерних процесів, з якими ми детальніше ознайомимо
ся в одному з наступних розділів.

1. Яким чином побудована шкала електромагнітних випромі-
нень? Чи існує в ніі?і межа її початку чи кінця?

2. На які діапазони поділяють шкалу випромінень?
3. Які особливі властивості має кожниі^ з діапазонів електромаг-^-15

пітних хвиль?
4. У чому полягає драматизм відкриття рентгенівських променів?

§ 51. Радіохвилі
Радіохвилі належать до електромагнітних випро

мінень довжиною хвилі від декількох кілометрів до декількох
міліметрів, у  короткохвильовій частині радіохвилі плавно пе
реходять у діапазон інфрачервоного випромінення, хоча чіт
кої межі між цими видами випромінень не виявлено. У своїй
низькочастотній частині радіохвилі межують з низькочастот
ним випроміненням, яке утворюється при роботі різних елек
тротехнічних пристроїв, що живляться змінним струмом
низької частоти.

Основною ознакою діапазону радіохвиль є їх поширення на
значні відстані, що робить їх цінними для передачі інформа
ції. Радіохвилі поділяються на довгі (10 ОООч-ІООО м), середні
(ІОООч-100 м), короткі (100-Ї-10 м) та ультракороткі (<  10 м).
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(Щ)У  науці й радіотехніці радіохвилі поділяють на довгі (10 ОООч- 
1000 м), середні (ІООО-ьІОО м), короткі (ІОО^-ІО м) та ультракорот
кі (< 10 м).

158

Хвилі цих частин радіодіапазону мають характерні лише 
для них властивості. Так, довгі і середні хвилі зазнають реф
ракції і дифракції в атмосфері, внаслідок чого вони здатні 
огинати поверхню земної кулі (мал. 3.20). Проте для цього 
радіопередавачі повинні мати дуже велику потужність, а пере
давальні антени -  значні розміри. Та й кількість станцій, які 
можуть працювати у цій частині діапазону без взаємних пере
шкод не може бути великою. Тому нині для далекого зв’язку 
їх майже не застосовують.

Радіозв’язок на далекі відстані частіше здійснюють за до
помогою коротких хвиль. Вони, хоча 
й не огинають земну поверхню, проте 
відбиваються від йонізованого шару 
атмосфери (йоносфери) ніби від дзер
кала. Зазнаючи багаторазового відби
вання від цього шару та від поверхні 
Землі, короткі хвилі можуть поширю
ватися по всій земній кулі (мал. 3.27). 
Проте внаслідок добового та річного 
коливання висоти йонізованого шару 
атмосфери зв’язок на коротких хви- 

Мал. 320 . Довгі і середні лях не сталий і залежить від пори 
радіохвилі огинають року та часу доби, 

земну поверхню

Мал. 321. Короткі радіохвилі 
відбиваються від 

йонізованого шару повітря

Мал. 322. Ультракороткі 
радіохвилі виходять за межі 

атмосфери



Ультракороткі хвилі в земних умовах поширюються в ме
жах «прямої видимості», практично не заломлюючись. Висо
ка частота цих хвиль дає змогу здійснювати частотну моду
ляцію, яка забезпечує високу якість зв’язку. Крім того, у цьо
му діапазоні можна використовувати багато радіопередавачів, 
оскільки їх частотний діапазон досить щільний.

Ультракороткі хвилі використовують також для зв’язку з 
космічними апаратами (мал. 3.22), оскільки вони майже віль
но проходять крізь йоносферу.

У земних умовах для забезпечен
ня далекого радіозв’язку з викорис
танням ультракоротких хвиль бу
дуються спеціальні ретрансляційні 
станції (мал. 3.23).

Перебуваючи на відстані «прямої 
видимості», вони приймають хвилі 
від однієї станції і передають їх  до 
іншої. На цьому принципі працює, 
зокрема, мобільний зв’язок.

§ 51. Радіохвилі

Мал. 323. У системах 
радіозв’язку 

на ультракоротких хвилях 
застосовую ть лінії 
з ретрансляторами

1. На які частини поділяють радіодіапазон електромагнітних 
хвиль?

2. Чому в разі використання коротких хвиль досягають значнйх|^| 
відааней зв'язку? " ' 'j

3. У  чому полягає причина відмінності у процесі розширення 
коротких хвиль: удень і вночі; взимку і влітку?

4. Які влааивості ультракоротких хвиль?
5. Чому ультракороткі хвилі в наш час набули широкого застосу- 

вання?

159


