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Ηλεκηρομαγνηηική ακηινοβολία                         Σατινίδης Σσμεών  
                                                                        Φσζικός Ραδιοηλεκηρολόγος 
 
Τι είναι ηλεκηρομαγνηηική ακηινοβολία; 
 
Η ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη ζην ρώξν.  
Η κεηαθνξά ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη κε γξήγνξεο ηαιαληώζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ. Οη ηαιαληώζεηο απηέο δηαδίδνληαη κε ηε κνξθή 
ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ, όπσο είλαη ηα ξαδηνθσληθά, ηα κηθξνθύκαηα, ην 
νξαηό θσο, νη αθηίλεο Φ, νη αθηίλεο γ θηι. 
Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα κεραληθά, δε ρξεηάδνληαη 
θάπνην πιηθό κέζν γηα λα κεηαδνζνύλ. Απηό είλαη δπλαηόλ εμαηηίαο ηεο θύζεο 
ηνπο 
Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη ε δηάδνζε ησλ αιιειεμαξηώκελσλ 
ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν. Η δηάδνζε ηνπο δελ 
απαηηεί ηελ ύπαξμε θάπνηνπ κέζνπ, δειαδή κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ ηόζν ζην 
"θελό" όζν θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν . 
Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη εγθάξζηα θύκαηα, δηόηη ηα ειεθηξηθά θαη 
καγλεηηθά πεδία είλαη θάζεηα ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο, ελώ 
ηαπηόρξνλα είλαη θάζεηα θαη κεηαμύ ηνπο 
Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα παξάγνληαη εύθνια. Κάζε θνξά πνπ έλα 
θνξηηζκέλν ζσκαηίδην επηηαρύλεηαη ή επηβξαδύλεηαη, εθπέκπεη ειεθηξν-
καγλεηηθή αθηηλνβνιία (ελέξγεηα). 
Η ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κπνξεί αθόκε λα πεξηγξαθεί σο έλα 
ξεύκα ζσκαηηδίσλ ρσξίο κάδα, πνπ δηαδίδνληαη ζην ρώξν όπσο ηα θύκαηα 
θαη θηλνύληαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. Κάζε ηέηνην ζσκαηίδην ρσξίο κάδα 
πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό ελέξγεηαο, ηζνδπλακεί κε κία νκάδα 
θπκάησλ θαη νλνκάδεηαη θωηόνιο. Η ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 
απνηειείηαη από ηέηνηα θσηόληα. Οη δηάθνξνη ηόπνη ειεθηξνκαγλεηηθήο 
αθηηλνβνιίαο δηαθέξνπλ κόλνλ σο πξνο ηελ πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ πεξηέρεηαη 
ζηα θσηόληα 
Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηαθξίλνληαη ζε: 
 
Ραδιοκύμαηα Είλαη ε ελέξγεηα (ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ), πνπ 
εθπέκπνπλ νη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, πξνθεηκέλνπ λα ηε ζπιιάβνπλ ηα 
ξαδηόθσλα καο θαη λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε ήρνπο κνπζηθήο 
 

Υπέρυθρη ακτινοβολία 
Όια ηα ζώκαηα εθπέκπνπλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ε νπνία εμαξηάηαη από 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Όζν πην δεζηό είλαη έλα ζώκα, ηόζν κε-
γαιύηεξε ελέξγεηα αλά δεπηεξόιεπην εθπέκπεη πξνο ηα έμσ κε ηε κνξθή π-
πέξπζξεο αθηηλνβνιίαο 
Σε δηαθνξεηηθή θιίκαθα, ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ εθπέκπνπλ ππέξπζξε 
αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηα ζπίηηα καο, γηα ηνλ εμ α-
πνζηάζεσο ηειερεηξηζκό ζπζθεπώλ, όπσο ηειενξάζεσλ, βίληεν, ζηεξεν-
θσληθώλ ζπζθεπώλ θηι. 
Η ππέξπζξε αθηηλνβνιία δηαδίδεηαη ζηνλ μεξό αέξα, αιιά δε δηαδίδεηαη κέζα 
από πδξαηκνύο. 
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Υπεριώδης ακηινοβολία  
Υπεξηώδεο είναι ε αθηηλνβνιία πνπ εθηείλεηαη πέξαλ ηεο ηώδνπο, ζηε κε ν-
ξαηή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο. 
Η ππεξηώδεο αθηηλνβνιία είλαη πςειήο ελέξγεηαο αθηηλνβνιία. Δειαδή, ηα 
ππεξηώδε ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα κεηαθέξνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο, 
πνιύ κεγαιύηεξα από ηα αληίζηνηρα θύκαηα ηνπ νξαηνύ θσηόο θαη ηεο 
ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη ε ελέξγεηα ησλ ειεθηξνκα-
γλεηηθώλ θπκάησλ είλαη αλάινγε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπο   
Η ππεξηώδεο αθηηλνβνιία είλαη πνιύ επηδήκηα γηα ηνπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο. 
Είλαη θαλεξό όηη ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 
βιάβεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, γη' απηό είλαη πνιύηηκε ε δώλε ηνπ 
όδνληνο πνπ ππάξρεη ζηε ζηξαηόζθαηξα θαη εκπνδίδεη ην κεγαιύηεξν 
ηκήκα ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο λα θζάζεη ζηε Γε (κόλνλ ηα κεγάινπ κήθνπο 
θύκαηνο θύκαηα ηεο ππεξηώδνπο πεξλάλε ηε δώλε ηνπ όδνληνο). Φσξίο ηελ 
πξνζηαζία ηεο δώλεο ηνπ όδνληνο, ε πςειήο ελέξγεηαο ππεξηώδεο αθηηλν-
βνιία ζα έθζαλε ζηε Γε θαη ζα θαηέζηξεθε ηνπο βηνινγηθνύο ηζηνύο 
 
Ακηίνες Φ 

Αλαθαιύθζεθαλ ηπραία από ηνλ Roentegen, θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ, 
πεξίπνπ έλαλ αηώλα πξηλ. Επεηδή ζηελ αξρή, ε θύζε ησλ αθηίλσλ απηώλ 
ήηαλ άγλσζηε, νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηεξεύλεζε ηνπο, 
ηνπο έδσζαλ ην όλνκα Φ.  

Γξήγνξα δηαπίζησζαλ όηη επξόθεηην γηα κηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία, 
πνπ κπνξνύζε λα πεξάζεη από πιηθά αδηαθαλή γηα ην νξαηό θσο, ελώ 
κπνξνύζε λα πξνζβάιιεη ηηο θσηνγξαθηθέο πιάθεο. Αξγόηεξα, αλαθάιπ-
ςαλ όηη ε άγλσζηε αθηηλνβνιία ήηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνιύ 
κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο θαη ζπλεπώο, πνιύ πςειήο ελέξγεηαο. 

Οη αθηίλεο Φ κπνξνύλ λα πεξλνύλ από καιαθνύο ηζηνύο, αιιά επηιεθηηθά λα 
απνξξνθώληαη από πιηθά κεγαιύηεξεο ππθλόηεηαο, όπσο ηα νζηά θαη ηα 
κέηαιια. Απηό νδήγεζε, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ αλαθάιπςε 
ηνπο, ζηε κάιινλ βηαζηηθή θαη επηθίλδπλε αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ Ιαηξηθή, γηα 
δηάγλσζε θαη γηα ζεξαπεία αζζελεηώλ 

Ακηίνες γάμα 

Οη αθηίλεο γάκα έρνπλ ηα κηθξόηεξα κήθε θύκαηνο θαη αληίζηνηρα ηηο κεγα-
ιύηεξεο ζπρλόηεηεο από όιεο ηηο αθηηλνβνιίεο ηνπ ειεθηξνκνίγλεηηθνύ θά-
ζκαηνο. Είλαη αθηηλνβνιία εμαηξεηηθά πςειήο ελέξγεηαο. Οη αθηίλεο γ 
παξάγνληαη ζηε γε θαηά ηε ξαδηελεξγό δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ, σο 
ζπλέπεηα ησλ αιιαγώλ ζηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ ππξήλα, 
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