
III   ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
15. Електростатика 

15.1. Основни појмови 
 

Електричне појаве запазили су још стари Грци, а у новије време први их 
је проучавао Гилберт у 16. веку.  

-шипка од ћилибара протрљана крзном привлачити ситније комадиће 
папира (наелектрисана негативно- 

-шипка од стакла након што се протрља свилом (наелектрисана 
позитивно+. )  

 Електричне појаве могу се објаснити преко атомске структуре 
супстанције, по којој је свако тело састављено од атома и молекула.  

Наелектрисане честице (атоми и молекули) са вишком или мањком 
електрона називају се јони. Усмерено кретање наелектрисаних честица 
(јона и електрона) представља електричну струју. 

Према својим електричним особинама, односно у зависности од тога у 
којој мери проводе слектричну струју, супстанце се грубо могу да 
поделити у три групе: изолаторе (диелектрике), полупроводнике и 
проводнике. 

Једноставан уређај за утврђивање присуства наелектрисања јесте 
електроскоп, слика 15.1, који се састоји од металног носача на чијем се 
доњем крају налази пар покретних листића, такође од метала.  

 





15.2. Електрична сила и електрично 
поље 

• Чувени закон електричне силе одредио је Кулон 
(Coulomb), који је 1875. године експериментално 
утврдио да два тачкаста наелектрисања 
(наелектрисана тела чије су димензије 
занемарљиве у односу на њихово међусобно 
растојање) делују једно на друго електричном 
силом, чији је интензитет пропорционалан 
производу њихових наелектрисања  и , а обрнуто 
пропорционалан квадрату њиховог међусобног 
растојања , односно 
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У векторском облику, Кулонов закон електричне силе може се записати као 
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Под електричним пољем подразумева се онај део  

простора у коме се може приметити дејство електричне силе 

 једног наелектрисаног тела на друга наелектрисана тела.  

Као квантитативна карактеристика електричног поља ув 

оди се физичка величина која се назива јачина електричног поља 
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• која је у одређеној тачки простора бројно 
једнака електростатичкој сили  која делује на 
јединицу позитивног наелектрисања , а смер 
јој је једнак смеру Кулонове силе. Јединица 
јачине електричног поља у SI систему је њутн 
по кулону,      . 

• Јачина електричног поља тачкастог 
наелектрисања  може се одредити из 
Кулоновог закона електричне силе, подељеног 
позитивним пробним наелектрисањем  
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• У случају када је наелектрисање  
позитивно, јачина електричног поља биће 
усмерена од наелектрисања , слика а, док 
ће за негативно наелектрисање  јачина 
електричног поља имати смер ка 
наелектрисању , слика b 



• Уводе се електричне линије силе којима се представља 
електрично поље; тангента повучена у једној тачки 
таквих линија одређује правац јачине електричног 
поља, док њен смер одговара смеру , а густина линија 
показује њен интензитет.  

• Електростатичко поље, заједно са гравитационим 
пољем, сврстава се у безвртложна поља. Код њих 
линије сила полазе од честица и на њима завршавају 

Електричне линије силе у случају изолованог позитивног (а) и негативног (b) тачкастог 

наелектрисања, два позитивна блиска тачкаста наелектрисања (c), као и два блиска тачкаста 

наелектрисања од којих је једно позитивно, а друго негативно (d). 



15.3. Флукс електричног поља и 
Гаусова теорема 

 
• Флукс електричног поља једнак је броју 

линија силе електричног поља које пролазе 
кроз дату површину, а одређује се као 
скаларни производ између јачине 
електричног поља  и вектора елемента 
поменуте површине , слика 
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•    - орт нормалан на елемент површине , 
усмерен ка спољашњој страни у случају 
затворене површине. 
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•  Јачина електричног поља на површини 
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и константна је по читавој површини 

сфере, док је правац линија силе 

радијалан и нормалан на површину 

сфере.  



• Гаусова теорема: Укупни електрични флукс 
кроз затворену површину било каквог 
облика једнак алгебарском збиру 
наелектрисања унутар те површине, 
подељеном са  



• Ако постоји симетрија у расподели 
наелектрисања, Гаусова теорема може се 
искористити за одређивање јачине 
електричног поља. 

• На пример, када је сфера полупречника  
равномерно површински наелектрисана 
наелектрисањем , може се дефинисати 
површинска густина наелектрисања 
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• Применом Гаусове теореме може се показати 
да јачина електричног поља кога стварају две 
паралелне, бесконачне, супротно 
наелектрисане равни, истих површинских 
густина , износи 

 

• у простору између поменутих равни, док је ван 
тог простора E=0 (polje je homogeno) 

• Одступања ће бити само на крајевима, где 
поље више није хомогено. 

E







Слика 15.8,9 

Овакав систем, који се састоји од две паралелне плоче једнаких 
површина наелектрисаних једнаким количинама наелектрисања 
супротног знака  назива се  равански (плочасти) кондензатор. 
 



• Што се тиче другог услова електростатичке 
равнотеже наелектрисаног проводника, 
биће претпостављено да правац јачине 
електричног поља E    заузима угао     у 
односу на нормалу на површину 
проводника. 

• јачина електричног поља мора бити 
нормална на површину проводника, која 
представља еквипотенцијалну површину. 

 





• Ако се проводник унесе у спољашње 
електрично поље, долази до извесних 
појава које су условљене дејством тог поља. 
Пре свега долази до појаве 
електростатичке индукције, када се 
проводник наелектрише под дејством 
спољашњег поља.  



• у унутрашњости проводника не постоји 
електрично поље, независно од тога да ли је 
проводник пун или шупаљ, да ли је тело 
наелектрисано или не, нити да ли налази у 
спољашњем електричном пољу или не. Оваква 
појава користи се код Фарадејевог кавеза 
(метална површина или довољно густо 
исплетена метална мрежица), који штити 
простор њиме окружен од дејства спољашњег 
електричног поља. 

 



15.8. Миликенов оглед 
 

• Миликен је 1909. године измерио 
наелектрисање електрона. У простор 
између плоча могу се распршивачем, кроз 
мали отвор на горњој плочи, убацити јако 
ситне капљице уља (које се могу 
посматрати микроскопом) нормално на 
правац упадне светлости. 

 



• Експеримент се састојао из две фазе, при 
чему је у првој фази требало одредити 
полупречник капљице, на основу слободног 
падања капљице кроз вискозну средину 
(ваздух), тако да између плоча није био 
потребан напон. Капљица уља ће се кретати 
по другом Њутновом закону, под дејством 
гравитационе силе , силе потиска  и силе 
трења  
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• одакле се за полупречник капљице добија 
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• У другој фази експеримента, плоче се 
прикључују на променљиви напон U, 
одакле следи да је капљица уља 
наелектрисана са 

 

• За сваку посматрану капљицу уља утврђено 
је да наелектрисање може имати само 
целобројну вредност, односно 
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15.11. Капацитет раванског 

кондензатора 
 • Јачина електричног поља раванског 

кондензатора  

 

• ако се између плоча 

 налази диелектрик  
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• Jачина електричног поља између плоча 
кондензатора ће бити 

 

 

 

• C je капацитет кондензатора и зависи од 
димензија кондензатора ( S и d), као и од врсте 
диелектрика. 

• Jединица за капацитет у SI систему, која се 
назива фарад, једнака кулону по волту 

 

• кондензаторе са сталним        и променљивим 
капацитетом 
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16. Електричне струје у чврстим 
телима 

16.1. Јачина и густина електричне 
струје 

 

 

 

• Усмерено кретање наелектрисаних честица 
(електрона и јона) представља електричну струју. Да 
би постојала стална електрична струја морају бити 
испуњена два основна услова: 

• 1.постојање проводне средине, односно средине са 
слободним носиоцима наелектрисања; 

• 2.постојање електричног поља, односно 
потенцијалне разлике у проводној средини. 

 



• Ако је протицање наелектрисања стационарно, 
електрична струја је константна 
 
 
 

• Јединица за јачину електричне струје у SI систему 
(једна од основних седам) јесте ампер, који је 
једнак кулону по секунди, 
 
 
 

• Ако електрично поље у проводнику има исти смер, 
при чему његова вредност може бити променљива 
или стална, за струју се каже да је једносмерна. Ако 
електрично поље периодично мења смер и 
интензитет, онда је струја наизменична 
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16.3. Омов закон 

 

 

 

• Нека се електрони усмерено крећу кроз 
хомогени метални проводник дужине  и 
попречног пресека површине , приказан на 
слици. Ако на крајевима датог проводника 
постоји стални напон 

B

AB

A 0

l

U E ds E dx E l U     
U

E
l





• Под дејством електричног поља јачине  
слободни носиоци наелектрисања 
(електрони) кретаће се кроз проводник 
средњом усмереном брзином . Ова брзина 
сразмерна је јачини електричног поља 

 

•  покретљивост електрона 

• У том случају, густина струје у проводнику 

• је пропорционална јачини електричног 
поља 
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•                 електрична проводност, а њена реципрочна 
вредностje специфична отпорност проводника 

 

• Омов закон у диференцијалном облику 

 

• Омов закон у интегралном облику, пошто је исти 
резултат Ом добио експериментално 1826. године. 

 

 

• електрични отпор 

• Јединица за електрични отпор  у SI систему јесте ом 

• јединица за специфичну отпорност  је ом метар 
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• Метали су најбољи проводници будући да 
имају најмање вредности специфичне 
отпорности,  

 

 

 

• Премда је сребро нешто бољи проводник 
од бакра, бакар се користи за израду 
каблова јер је много јефтинији. 
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Ag 0,016 10 m   

6

Cu 0,017 10 m   



• Електрични отпор последица је судара 
електрона са атомима примеса, као и са 
центрима несавршености унутар кристалне 
решетке проводника. Међутим, чак и када би 
кристална решетка била идеална, електрони 
се не би могли кретати кроз њу несметано 
услед термичких осцилација јона кристалне 
решетке, који стварају центре на којима 
долази до расејања електрона. 
 

•   -термички коефицијент отпора   
 

• суперпроводљивост, објаснити само преко 
квантне физике- кад отпор пада на нулу. 

0 (1 t)   





16.4. Рад, снага и топлотно дејство 
електричне струје 

 
• Електрична енергија претвара се у друге 

облике енергије у потрошачима 
електричне енергије, као што су нпр. 
отпорници са омским отпором (решо, 
пегла, бојлер), електрични мотори, 
електрични  

• светлосни извори… 



• Укупан рад извршен за време t износи 
 
 

• Према дефиницији, снага је бројно једнака раду 
извршеном у јединици времена 
 
 

• Снага електричне струје у SI систему изражава се у 
истим јединицама као и у механици, тј. у ватима 

•  Према закону одржања енергије, утрошена електрична 
енергија једнака је топлоти која се јавила у проводнику-
Џул-Ленцов закон  
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17. Електричне струје у гасовима 
17.1. Несамостално и самостално 

пражњење 
 

• Да би гасови постали проводници потребно 
је честице јонизовати 

• Ако се у јонизованом гасу успостави 
електрично поље, онда ће поред хаотичног 
кретања електрона, јона и атома (молекула) 
доћи до усмереног кретања електрона и 
јона - кроз гас ће протицати електрична 
струја. Протицање електричне струје кроз 
гас назива се гасно пражњење. 

 



• Процес гасног пражњења може да се 
проучава у простору између паралелних плоча 
плочастог кондензатора. Напон између плоча 
може да се мења помоћу реостата, те се 
мења и јачина електричног поља између 
плоча која се мери галванометром. 

 



 



• Према начину јонизације гаса, пражњење 
може бити несамостално и самостално. Код 
несамосталног пражњења врши се 
непрекидна јонизација спољашњим 
јонизатором. 

• У зависности од врсте јонизатора, јонизација 
може бити запреминска или површинска  

Карактер гасног пражњења зависи од 

• природе, температуре и притиска гаса, 

• природе, облика, димензија и узајамног 
положаја електрода, 

• напона, густине струје и снаге. 

 



• Зависност струје од напона код раванског 
кондензатора када је јонизатор извор зрака 

 

 

 

 

 

 

• Успостављањем напона између плоча јавиће се 
електрично поље, те ће се катјони кретати у смеру 
поља ка катоди (негативној плочи), док ће се 
анјони и електрони кретати насупрот електричног 
поља ка аноди (позитивној плочи). 

 



• Приликом пробоја протиче струја толике јачине да у 
спољашњем колу може опасти напон, осим ако извор 
напона није посебно јак. Понекада је такав пад напона 
довољан да пробој престане, те се цео процес понавља. 
Оваква врста испрекиданог пробоја назива се 
варничење. 

• У случајевима када укупни отпор кола не допушта да 
јачина струје пређе преко одређене вредности, јавља се 
корона, која представља један тип тихог самосталног 
пражњења. 

• Самостално пражњење може да се јави у ваздуху и без 
деловања јонизатора, будући да у ваздуху увек постоји 
одређен број јона и електрона услед космичког 
зрачења  6 3~10 m



• Оно се јавља када се два угљена штапа, 
везана за напон од око 60V , додирну; на 
месту додира јавиће се знатан електрични 
отпор,  те ће се то место јако загрејати 
услед ослобађања Џулове топлоте  

• Кад се штапови размакну за неколико 
милиметара, јавиће се интензивно 
пражњење кроз ваздух, праћено 
интензивном светлошћу и високом 
температуром. Ова појава позната је као 
Волтин лук, и користи се за заваривање 
метала и као интензиван извор светлости. 

http://milimet.gr/


17.2. Самостално пражњење у гасу 
на ниском притиску 

 
• Услед мањег броја јона/електрона при 

мањим притисцима ефекат ударне 
јонизације није толико изражен, те се јавља 
уједначено и тихо пражњење звано 
тињаво пражњење. Пражњење гасова при 
нижим притисцима може се пратити у 
Гејслеровим цевима,  



 

 

 

 

 

   Ако се притисак смањи испод                  , онда између 
електрода почиње пражњење, а светлост коју ка 
вакуумској пумпи емитује гас у цеви зависи од врсте 
гаса; нпр. неонске цеви емитују црвену светлост, а 
живине цеви љубичасту. 

35 10 Pa



• Такав гас, који се налази у јонизованом стању, 
са великом концентрацијом јона и електрона 
(али са концентрацијом електрона и анјона 
једнаком концентрацији катјона), назива се 
плазма. Она представља посебно, четврто 
агрегатно стање супстанције. У 
лабораторијским условима, плазма се јавља 
код тињавог пражњења и код лучног 
пражњења. У природи, стање плазме налази 
се у центру Сунца и других звезда. 



17.3. Катодни и канални зраци 
 

• Када притисак у гасу падне на приближно               
слободни пут електрона, који настају ударом 
катјона у катоду, већи је од растојања између 
аноде и катоде. Поменути електрони, у облику 
електронског снопа, крећу се кроз Гејслерову 
цев без судара са молекулима гаса, и називају 
се катодним зрацима 

• Катодни зраци увек се простиру 
праволинијски, нормално на површину катоде, 
а будући наелектрисани негативно, они скрећу 
у електричном и магнетном пољу. 

2 3Pa



• За добијање катодних зрака најчешће се 
користи термоелектронска емисија 

 

 

 

 

• Ако се на катоди са слике 17.4 направе отвори 
(канали), примећено је да кроз њих пролазе 
светлећи зраци, усмерени у простор иза 
катоде, који се називају каналским зрацима, а 
представљају позитивне јоне гаса којима је 
цев испуњена 



18. Магнетно поље у вакууму 
18.1. Магнетно поље 

 Магнети- тела која привлаче ситне комаде 
гвожђа, никла или кобалта. Она могу бити у 
облику шипке, игле или потковице. 
Магнетне особине најјаче су изражене на 
крајевима магнета, који се називају магнетним 
половима. Средина магнета назива се неутрална 
зона. 
Магнетни пол који се окрене према северу 
обележава се са N  и назива се северним 
магнетним полом, док се онај који се окрене 
према југу обележава са S , а назива се јужним 
магнетним полом. Истоимени магнетни полови 
се одбијају, док се разноимени привлаче. 
 

 



 
 
 

• Mагнет ствара магнетно поље у својој 
околини.  

• Магнетно поље представља се вектором 
магнетне индукције,     , чији се правац и смер 
одређују помоћу магнетне игле; правац 
вектора  поклапа се са правцем магнетне игле, 
док му је смер од  пола ка  полу магнетне игле 

B



18.2. Дејство магнетног поља на 
проводник са електричном струјом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ако се струјно коло унесе у спољашње хомогено магнетно поље индукције , чији је правац 
нормалан на раван кола, тј. на правац електричне, експериментално је утврђено да на 
покретну страницу кола, дужине l , делује механичка сила, интензитета 
 
 
 

• у векторском облику 
• Амперов закон у диференцијалном облику 

 

F I l B

F I l B 

dF I dl B 



 

 

 

• Јединица магнетне индукције у SI систему је 
тесла, Т , који је једнак  

интензитет вектора магнетне индукције 

F
B

I l


T N Am



18.4. Магнетно поље електричне 
струје 

• Ерстед је 1819. године установио да магнетна 
игла која се налази у равнотежном положају 
север-југ у близини неког проводника, скреће 
из тог положаја кад се у проводнику успостави 
електрична струја 

• Ерстед је закључио да електрична струја, тј. 
свако кретање наелектрисаних честица, ствара 
магнетно поље у околини проводника. 

 



• Магнетно поље се може приказати помоћу 
тзв. линија магнетне индукције, код којих 
тангента повучена у једној тачки показује 
правац вектора магнетне индукције, смер 
линија показује његов смер, док густина 
линија (у одговарајућој сразмери) његов 
интензитет.  

• Линије магнетне индукције немају ни 
почетак ни крај, тј. затворене су (магнетно 
поље представља вртложно поље) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Линије магнетне индукције око праволинијског проводника велике 
дужине кроз који протиче струја  имају облик кружница 



18.5. Флукс вектора магнетне 
индукције 

 • Флукс вектора магнетне индукције  
(магнетни флукс) представља број линија 
магнетне индукције које пролазе кроз 
површину   

cos cosB n

S S S S

B dS BdS B dS B dS         



За 

Јединица магнетног флукса у SI систему је 
вебер 

• Флукс вектора  кроз ма коју затворену 
површину једнак је нули што је Гаусова 
теорема за магнетну индукцију. Последица 
јевртложног карактера магнетног поља. 

 

 

 

 

cosB BS  

0  B B S 

2Wb Tm

0
S
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19. Магнетне особине супстанције 
19.1. Врсте магнетика 

• Свака средина представља магнетик     , тј. 
супстанцу која се може намагнетисати под 
утицајем спољашњег магнетног поља 
магнетне индукције  - поменута појава 
назива се магнетизација магнетика. 
Резултујућа магнетна индукција у магнетику 

 

B

0B B B 

m 0B B  -магнетна сусцептибилност магнетика 
-релативна магнетна пермеабилност 
 магнетика 
-апсолутну магнетну пермеабилност 

m

r

r 0  



• Према вредности 

• Дијамагнетици  

 

• Bi, Hg, Ag, Au, H2O 

•  парамагнетици 

 

• Ваздух, Pt, Al... 

и феромагнетици –  

вредности су 0,  

Fe, Ni и њихове легуре. Магнетна 
сусцептибилност је у опсегу  од         до 

 

 

 

r

r 1  m 0  510

r 1  m 0 
310 710

до 

310 510



• Поред појеве магнетизације магнетика, 
постоји такође и механичко деловање 
магнетног поља на магнетике. 

•  У нехомогеном магнетном пољу, 
дијамагнетици се премештају у правцу 
смањивања интензитета магнетне 
индукције (магнетно поље их истискује),  

• док се парамагнетици премештају у правцу 
повећања интензитета магнетне индукције 
(магнетно поље их увлачи)-  код 
Феромагнетиka поменута појава знатно 
израженија 



 
20. Електромагнетна индукција 

20.1. Фарадејев закон 
електромагнетне индукције 

 • Нека се проводник дужине  креће 
константном брзином  кроз хомогено 
магнетно поље индукције, на сваки 
електрон  делује Лоренцова сила 

 qF ev B  



• Ако сада проводник дужине  при свом 
кретању кроз магнетно поље клизи по 
другом проводнику, савијеном у облику 
слова U, електрони ће прелазити са првог у 
други проводник и обрнуто, чиме се унутар 
оба успоставља индукована електрична 
струја, условљена индукованом 
електромоторном силом 



• Фарадејев закон електромагнетне 
индукције.  

• Мада је она изведена за проводник који се 
креће кроз магнетно поље, она важи у 
општем случају било ког кола кроз које се 
магнетни флукс мења са временом на било 
који начин, па чак и када не постоји 
кретање ни једног дела кола. 

• Ако се контура састоји од  намотаја, 
индукована електромоторна сила дата је 
следећом формулом 

 

 

indEMS
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dt
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d
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dt


 



• Знак минус у Фарадејевом закону 
електромагнетне индукције може се 
објаснити Ленцовим правилом: »Смер 
индуковане електромоторне силе (тј. 
индуковане електричне струје) такав је да се 
она супроставља узроку који је довео до 
њеног настанка«. 

 



 
 
 
 

• на основу Ленцовог правила смер струје мора бити 
као што је означено, пошто се у том случају у 
соленоиду ствара магнетно поље које се супоставља 
магнетном пољу сталног магнета, чиме спречава 
даље кретање сталног магнета у датом смеру.  

• Удаљавањем сталног магнета (смер  је тада 
супротан) индукована струја промениће свој смер. 
 



20.4. Наизменичне струје 
 

 

 

 

 

• На слици је приказан правоугаони рам који 
ротира константном угаоном брзином  у 
хомогеном магнетном пољу индукције . 
флукс вектора  кроз поменуту површину, 

cosBS  



 
 
 

• Индукована електромоторна сила и 
индукована струја периодичне су функције 
времена,     ,  те им је стога кружна 
фреквенција једнака 
 

• У Европи, фреквенција која се користи у 
индустријске сврхе је 

 

2
2
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20.5. Трансформатори 
 

 
 
 
 

• Трансформатори су уређаји који служе за 
трансформацију напона и струје, при чему се 
њихова фреквенција не мења. Шема 
трансформатора дата је на слици. Основни 
делови трансформатора су језгро, примарни и 
секундарни калем. У електричним колима за 
трансформатор се користи уобичајена ознака. 



• Језгро трансформатора направљено је од 
великог броја међусобно изолованих 
лимова од меког гвожђа, да би се спречило 
стварање вртложних струја у језгру, које 
би довеле до његовог загревања. Вртложне 
(Фукоове) струје уствари су индуковане 
струје које се јављају у проводним 
срединама смештеним унутар 
променљивог магнетног флукса. Према 
Ленцовом правилу, смер вртложних струја 
такав је да се својим дејством супротставља 
узроку индукције. 

 



20.7. Електромагнетно поље 
 • Џејмс Кларк Максвел шездесетих година 

деветнаестог века развио је своју теорију 
електромагнетног поља. По њему, 
променљиво електрично поље ствара 
променљиво магнетно поље, док променљиво 
магнетно поље заузврат ствара променљиво 
електрично поље, и тако редом. Стога су 
променљива електрична и магнетна поља 
нераскидиво повезана, те у простору 
формирају јединствено електромагнетно 
поље. 
 



20.9. Електромагнетни спектар 
 

• Таласна дужина електромагнетних таласа зависи од особина извора истих, и 
креће се од              до  

• док се одговарајућа фреквенција крећу од 
До 
 
 
Разврставање електромагнетних таласа врши се према интервалима таласних 

дужина (фреквенција), при чему оно обухвата све таласне дужине и назива се 
електромагнетни спектар. Највеће таласне дужине у електромагнетном 
спектру имају радио таласи који се проучавају и користе у радиотехници. 
Деле се на дуге  

Средње 
кратке  
и ултракратке  
Микроталаси имају таласне дужине које леже у интервалу , и користе се, на 

пример, код радара. 
Електромагнетни таласи који имају мање таласне дужине (овде спадају 

инфрацрвени зраци, зраци људима видљивог дела спектра, ултраљубичасти 
зраци, зраци и зраци) настају приликом квантних прелаза у молекулима и 
атомима. 

 
 
 
 
 
     

410 m
1510 m

510 Hz
2310 Hz

30 km 600 m  
600 m 200 m  

200 m 10 m  

10 m 1m  

1m 0,1mm  



• Интервал таласних дужина инфрацрвених зрака креће се од . 
Овакви зраци често се називају и топлотним, пошто их 
емитује сваки топлотни извор. 

• Видљиви зраци (светлост) имају таласне дужине које леже у 
веома уском опсегу, између 400 и 800 nm. Ове таласне дужине 
човечије око може да региструје.  

• Ултраљубичасти зраци имају таласне дужине између  400 и 10 
nm . Њих емитују сва тела која се налазе на врло високим 
температурама, нпр. Сунце. 

• зраци имају најмање таласне дужине, које се крећу   од     до , 
па чак и мање. Дотични настају приликом радиоактивних 
распада атомских језграра, као и у нуклеарним реакцијама у 
различитим деловима космоса. 
 
 

 
210 nm 610 nm

1mm 300 nm


