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• Gyakorlati következmények

–elektromágneses távíró

• Wilhelm Eduard Weber (1804-1891)-
Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) – 1833

• William Fothergill Cook (1806-1879)-
Charles Wheatston (1802-1875) – 1837

• Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) – 1837

• transzatlanti kábel (1866), duplex,
quadruplex (1874), időosztásos 
multiplex, telex

• telefon (1876), számítógéphálózat
(fax és e-mail)

–elektromos világítás

• Thomas Alva Edison
(1847-1931)

– villanykörte és
hálózat (1878)

–az elektromosság szerepe mai életünkben

• a nagy New York-i áramszünetek 

– 1965. nov. 9. 17:15-től ÉK-en – egy hibásan beállított 
kanadai relé miatt – 12 perc alatt 30 millió ember 
maradt áram nélkül kb. 12 órára

» világítás (az utcai és közlekedési lámpák is)

» kommunikáció (bár a tranzisztoros eszközök és a 
saját generátorral rendelkező adók működtek)

» háztartási eszközök (motorok, fűtés, hűtés)

» víz és gázszolgáltatás

» liftek

» közlekedés: légi, vonat, metró: New Yorkban 6-
800.000 utas rekedt a metróban (10%-uk még 
éjfélkor is ott volt, de kaptak kávét és enni)

» ipari termelés

– 1977. júl. 13. 21:40-től New Yorkban – a kiterjedt 
villámlások miatt – 9 millió ember maradt áram 
nélkül 25 órára

» erőszak (3800 letartóztatás), bolti lopás (autókig 
bezárólag), gyújtogatás (1000 tűzeset)

– 2003. aug. 14. 16:15-től ÉK-en –programhiba miatt 
– 55 millió ember maradt áram nélkül kb. 12 órára

» mobiltelefonok

» százezrek gyalogoltak haza (a hidakon is)
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» a buszok 
menetideje 
megduplázódott

» 2,5 órán át ürítették ki a metrót

» késő estig tartott az emberek kimentése 
a liftekből

–az elektromágneses hullámok előállítása 
és alkalmazásai

• Hertz

– rádiófrekvenciás hullámok (1885-1889)

• Guglielmo Marconi (1874-1937)

– transzatlanti forgalmazás (1901)

– 10.000 km (1910) - kapcsolat a hajókkal

• Alekszandr Sztyepanovics Popov (1859-1906)

személy

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894)

• arab, szanszkrit tanulmányok, majd 
tudomány és technika

• 1880-ban doktorál

• mechanika, majd elektrodinamika

• 1885-1889: rádióhullámok

–1887: az ibolyántúli sugárzás ionizál →
fényelektromos hatás

• katódsugárcsövek

–1892: a katódsugarak képesek áthatolni 
vékony fémfólián (hullámok?) mű

Über Strahlen elektrischer 
Kraft (1888)

• fémhurok indukciós tekerccsel és 
szikraközzel: adó – vevő

• a szikra által
létrehozott jelet
max. 2 m-re egy
gyenge szikra
mutatta
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mű

• a berendezés 
mozgatásával a 
hullámhossz, egy forgó 
fémtükörrel a frekvencia 
(és ezek által a sebesség 
≈ c) mérhető volt

• további kísérletekkel: 
egyenes vonalban terjed, 
visszaverődik, 
fókuszálható, megtörik

• hangátvitel (1906-15)

• rádiós műsorszórás 
(1920)

• TV (1923-)

• radar (1935)


