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СЪЩНОСТ НА 
СВЕТЛИНАТА

Светлината е електромагнитно излъчване с 
дължина на вълната във видимия за 
човешкото око диапазон на електромагнитния 
спектър, приблизително от 400 до 
750 nm. Понякога към понятието светлина се 
включват 
и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. 
Основни характеристики на светлината от 
гледна точка на възприемане от човешкото 
око са: яркост, цвят и поляризация (при 
нормални обстоятелства човешкото око не 
може да я регистрира).



ИЗТОЧНИЦИ НА 
СВЕТЛИНА

Естествени:

Съществуват много и различни видове източници на 
светлина, но условно могат да се разделят на два 
вида – естествени и изкуствени. Към естествените 
спадат звездите, галактиките, светкавиците и други. 
Звездите са небесни тела, представляващи голямо 
кълбо газ, произвеждащо енергия чрез термоядрен 
синтез, предимно превръщането на водород в хелий. 
Тази енергия се разпространява в пространството 
под формата на електромагнитно излъчване.



ИЗТОЧНИЦИ НА 
СВЕТЛИНА

Галактиките са системи от звезди, междузвезден 
прах, тъмна материя и плазма. Светкавицата е 
електрически искров газов разряд, съдържащ 
огромна енергия, която се освобождава под 
формата на силно лъчение. Друг естествен 
източник на светлина е полярното сияние. То се 
наблюдава вследствие на взаимодействието на 
заредени частици от слънчевия 
вятър с магнитосферата и образува поразително 
красиви разноцветни светлини в небето.



ИЗТОЧНИЦИ НА 
СВЕТЛИНА

Изкуствени:

Най-ранните изкуствени източници на светлина 
са свещите и факлите. Свещта представлява фитил 
от текстилен материал, поставен в средата на 
втвърдено гориво, което се разтапя при горенето. В 
днешно време за гориво се използва предимно парафин, но 
по-висококачествени свещи се произвеждат 
от стеарин или пчелен восък. Факлата представлява 
източник на светлина с дълга дървена дръжка и омотан 
плат в единия край, предварително потопен в някакво 
течно запалително вещество. Факлите са използвани още 
от дълбока древност, днешната им употреба е ограничена, 
но като традиция олимпийският огън се пренася с факли.



ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА

Факлите са използвани още от дълбока 
древност, днешната им употреба е 
ограничена, но като традиция олимпийският 
огън се пренася с факли. С откритието 
на електричеството са създадени най-
разнообразни източници на светлина и най-вече 
електрическата лампа. В лампата с 
нажежаема жичка се използва ефектът на 
нагряване на проводник с 
високо съпротивление (най-често сплав 
на волфрама) при протичане през него на 
електрически ток.



СВОЙСТВА И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорост:

Скоростта на светлината във вакуум е теоретично най-
голямата възможна скорост в природата, приблизително 
равна на 300 000 km/s (299 792 458 m/s). Тази точна 
скорост е дефиниция, а не измерване, и е абсолютна и 
независеща от движението на източника или 
наблюдателя. Днес метърът е дефиниран чрез скоростта 
на светлината, която е постоянна величина. Фазовата 
скорост на светлината зависи от показателя на 
пречупване в съответната среда, а следователно и 
от дължината на вълната, от което следва, че 
скоростта на светлината в среда, различна от вакуум, е 
по-ниска от тази във вакуум.



СВОЙСТВА 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електромагнитен спектър (цветове):

Познатите ни в ежедневието цветове 
на дъгата включват всички цветове, дължащи се на 
видимата светлина. Тези цветове се наричат чисти 
спектрални или монохроматични. Всеки цвят покрива 
участък от видимия спектър, т.е. ивица или диапазон 
от дължини на вълните, които предизвикват еднакво 
усещане за цвят. За всеки такъв диапазон включените 
в него дължини на вълните се наричат метамери на 
съответния цвят.



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пречупване и отражение:

Отражението и пречупването на светлината са две 
явления, характерни за всички видове вълни. При 
отражението светлината се връща, отразява от 
дадена повърхност обратно в същата среда. Ако 
повърхността е гладка, явлението се нарича 
огледално отражение като типичен пример за това е 
отражението от огледало. При неравна повърхност, 
лъчите светлина се разпръскват в много различни 
посоки и това се нарича дифузно отражение. При 
него не се получава ясен образ.



СВОЙСТВА И
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поляризация:

Поляризацията е явление, при 
което електромагнитното поле осцилира
(колебае се, трепти) в една 
определена равнина. При това се получава 
нарушение на симетрията на 
разпределение на трептенията в 
напречната вълна по отношение на 
направлението на нейното 
разпространение. Най-често срещаните 
поляризации са кръговата и линейната. 
Намира широко приложение 
в LCD, филтри и слънчеви очила.



МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
СВЕТЛИНАТА

16 май, Международният ден на светлината има 
за цел да разкрие значението, ролята и мястото на 
светлината за живота на Земята. 
Международният ден на светлината е обявен за 
такъв от ЮНЕСКО. Този ден е инициатива на 
голям консорциум от научни институции и ООН и 
включва много участници от научни общества и 
съюзи, образователни институции, технологични 
организации, неправителствени асоциации и 
партньори от частния сектор. Стремежът е да се 
изясни значението на светлината и светлинните 
технологии за устойчивото развитие и намиране 
на решения за глобалните предизвикателства в 
енергетиката, образованието, стопанството и 
здравето.



МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
НА СВЕТЛИНАТА

Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през ХХІ век, направи революция в 
медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от 

съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното 
общество. Програмата на Международният ден на светлината 16 май включва стотици 
събития в много области – от астрномията, оптиката и фотониката до съвременните 
технологии за осветление и въздействието на светлината върху хората, животните и 

растенията. Светлината е ключов инструмент за създаване на иновации и технологии в 
медицинските изделия, високоскоростен интернет, енергийно ефективно осветление, сензори с 

висока чувствителност, спестяване на онлайн данни, опазване на културното наследство, 
възобновяема енергия и много други.



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ОТДЕЛЕНОТО 

ВНИМАНИЕ!


