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ทฤษฎีคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วย
1. สนามแม่เหล็กทีเ่ ปลี่ยนแปลงกับเวลา ทําให้เกิดสนามไฟฟ้า
2. สนามไฟฟ้าทีเ่ ปลี่ยนแปลงกับเวลา ทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก
โดยระนาบของสนามทัง้ สองทิศทางตัง้ ฉากซึ่งกันและกัน ดังรูป

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สามารถแบ่งโดยใช้ความถี่
สามารถแบงโดยใชความถ
เป็นหลัก เรียกว่า สเปกตรัม
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย ความเร็ว (v) ความถี่ (f)
และความยาวคลื่น () ของ
และความยาวคลน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์ คือ v = f 
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คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์
คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ เป็นคลื่นที่ใช้ส่ง-รับวิทยุและโทรทัศน์
มีความถี่ตั้งแต่ 2-3 Hz ไปถึง 109 Hz
คลื่น AM (Amplitude modulation) มีความถี่พาหะอยู่ระหว่าง
530 kHz – 1600 kHz
คลื่น FM (Amplitude modulation) มีความถี่พาหะอยู่ระหว่าง
88 MHz – 108 MHz
คลืน่ วิทยุ – โทรทัศน์นี้ทําให้เกิดได้โดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าจะมีความถี่ในย่านนีเ้ ช่นกัน

คลื่นไมโครเวฟ
มีความยาวคลื่นในช่วง 1 mm – 30 cm หรือความถี่ 109 Hz – 3x1011
H สามารถผลตคลนชนดนไดโดยอุ
Hz
ิ ื่ ิ ไี้ ้โ ปกรณอเลกทรอนกส
์ิ ็
ิ ์ เราใชคลน
ใ ้ ื่
ไมโครเวฟในการประกอบอาหารเพราะความถี่ในช่วงไมโครเวฟเป็น
ความถี่ธรรมชาติของโมเลกุลน้าํ พลังงานที่โมเลกุลน้ําได้รับจะ
กลายเป็นความร้อนทําให้อาหารสุก
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รังสีอนิ ฟาเรด
เรียกอีกอย่างว่า “รังสีความร้อน” มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 1 mm – 7x10-7 m
ถือความถี่ตั้งแต่ 3x1011 Hz – 4 x1014 Hz วัตถุเมื่อได้รับรังสีนี้จะร้อนขึ้น
เพราะพลังั งานของคลืนื่ จะทําํ ให้
ใ อ้ ะตอมสััน่ มากขึนึ้
รังสีอินฟาเรดสามารถผ่านหมอกควันได้ดีกว่าแสงที่ตามองเห็น จึงมีการพัฒนา
ฟิล์มที่ไวต่อแสงอินฟาเรด เมื่อถ่ายภาพภูมิประเทศจากเครื่องบินหรือ
ดาวเทียมโดยใช้ฟิล์มชนิดนี้จะมองเห็นความแตกต่างและรายละเอียดของ
พื้นดินได้มากกว่าใช้ฟิล์มปกติ เช่น สามารถจําแนกทุ่งข้าวโพดและทุ่งข้าว
สาลีได้เพราะธัญพืชทั้งสองแผ่รังสีความร้อนที่มีความยาวคลื่น9jk’dyo

แสงที่ตามองเห็นได้
มีความยาวคลื่นในช่วง 4000 -7000Å หรือความถี่ในช่วง 4x1014 Hz8x1014 Hz เพราะความถีท่ ี่แตกต่างกันทําให้ตามนุษย์มองเห็นเป็นสี
ต่างๆ ปราสาทตาของมนุษย์จะไวต่อแสงสีเหลืองแกมเขียว ซึ่งมีความ
ยาวคลื่น 5.6 x 10-7 m มากที่สุด ความยาวคลื่นและความถี่ของแสง
ที่ตามองเห็นได้แยกเป็นตารางดังนี้
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รังสีอุลตราไวโอเลต
มีความยาวคลื่นในช่วง 60nm – 380 nm หรือความถี่ในช่วง
3x1017 Hz รังสีนสี้ ่วนใหญ่ได้มาจากดวงอาทิตย์ ถ้ามนุษย์ได้รับ
รังสีนเี้ ป็นจํานวนมากจะเป็นอันตรายได้ ถ้าได้รับเป็นจํานวนน้อยๆ จะทําให้
ผิวหนังเป็นสีน้ําตาล ชั้นบรรยากาศที่อยูส่ งู จากพื้นโลกจะมีโอโซนช่วย
ป้องกันรังสีนี้
รังสีอุลตราไวโอเลต ใช้ฆา่ เชือ้ โรค หลอดรังสีอลุ ตราไวโอเลตตาม
โรงพยาบาลใช้ในการฆ่าเชือ้ เครื่องผ่าตัดและห้องผ่าตัด เราใชหลอดไฟอุ
โรงพยาบาลใชในการฆาเชอเครองผาตดและหองผาตด
เราใช้หลอดไฟอลล
ตราไวโอเลตที่มีความเข้มต่ําส่องเหนือชั้นวางของชําและเนื้อเพื่อลดปริมาณ
การเน่าเสีย
8x104 Hz-

รังสีเอกซ์ (X-ray)
มีความยาวคลื่นในช่วง 10-4 nm – 10 nm หรือความถี่ในช่วง
3x1017 Hz
Hz- 5x1019 Hz รงสเอกซไดมาจากอเลกตรอนซงม
รังสีเอ็กซ์ได้มาจากอิเล็กตรอนซึ่งมี
พลังงานสูงเคลื่อนที่ผ่านอะตอมของธาตุโลหะหนัก อิเล็กตรอน
จะถูกหน่วง การเปลี่ยนสถานะพลังงานของอิเล็กตรอนพลังงาน
จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีเอ็กซ์
ประโยชน์ของรังสีเอ็กซ์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบวัสดุทึบ
แสง เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องจักรว่ามีรอยแตกร้าวภายในหรือไม่
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การสื่อสารด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
การส่งสัญญาณ อาศัยหลักการอาศัยการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นพาหะ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมจะสามารถเดินทางไหลได้
คลนแมเหลกไฟฟาทเหมาะสมจะสามารถเดนทางไหลได
เรียกการใส่สัญญาณลงในคลื่นพาหะว่า “โมดูเลชัน” เมื่อ
คลื่นเคลื่อนไปถึงปลายทางจะทําการแยกคลื่นสัญญาณออก
จากคลื่นพาหะ เรียกว่า “ดีโมดูเลชัน”
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