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1 Bevezet" 
  A  fénynek, amely a fizikai világról szerzett ismereteinknek a forrása és a mai 
napig is az egyik legfontosabb információhordozója, közvetít!je, kitüntetett szerepe van a 
minennapi életben és a természettudományokban egyaránt.  

Ez a gondolat adta jelen pályázatunk témáját, amelynek célja, egy olyan 
módszernek és szemléltet! eszköznek a kivitelezése, aminek segítségével meg lehet 
mérni az elektromágneses hullámok (fény) terjedési  sebességét iskolai laboratóriumi 
körülmények között, direkt módon, felhasználva ehhez az iskola laboratóriumában 
található kétsugaras oszcilloszkópot  és négyszögjel generátort, optikai kábeleket, 
különböz! fényforrásokat és az általunk elkészített fényérzékeny detektorokat. 

Annak ellenére, hogy több nehézségbe ütköztünk a  megvalósítás során, ugyanis 
számos feltételnek eleget kellett tegyen a berendezésünk (legyen elég érzékeny, 
megfelel!en er!sítsen, rövid id!közöket lehessen mérni), mégis több próbálkozás után, a 
végs! és egyben sikeresen használható fényérzékeny detektort (fotodetektort) két  illeszt! 
és egy er!sít! fokozatból sikeresen felépítettük. 
  Az általunk használt mérési módszernek a nagy el!nye, hogy a fényforrások és a 
fényérzékel!k el!állításához nincs szükség drága alkatrészekre, látható fénnyel is 
elvégezhet! a mérés, ugyanakkor a kivitelezésüknél felmerült problémák nagyon 
tanulságosak mindenki számára. 

2 A fény fogalma 

2.1 Meghatározás 

A fény olyan elektromágneses hullám, ami egyben részecske természettel is 
rendelkezik, az anyaggal kölcsönhatásba lépve. Jellemz!i: 

! Sebesség: 
s

m
c 8103 "#  

! Frekvencia: 
t

1
$%  (az id!egységre es! rezgések száma) 

! Hullámhossz: 
%

&
c

$  (a sebesség és a frekvencia aránya) 

2.2 Történeti áttekintés 

A fény természetére vonatkozó els! tudományos munkák Newton és Huygens 
nevéhez f"z!dnek. Egy évszázad múlva Young angol fizikus ismét felveti a 
hullámelméletet, bevezetve az interferencia fontosságát is. Fresnel francia fizikus ismét 
felvetette a XIX. században az éter létezésének elméletét. Azonban a tudomány 
fejl!désével párhuzamosan a fizikusok kezdtek rájönni arra, hogy gyökeresen meg kell 
változtatni a fény terjedésére vonatkozó elméletet.  

2.2.1 A fénysebesség mérése 
A fény tulajdonságai közül a sebesség meghatározáa volt els!dleges fontosságú, 

mindazonáltal a legnehezebben meghatározható tulajdonság is egyben. Pontos 
meghatározására már a XVII. századtól kezd!d!en törkedtek,  a történelem során 
számtalan mérési módszerrel próbálkoztak a tudósok, közülük megemlítünk néhányat.  
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A kísérletek során különböz! fénysebesség-értékeket találtak a tudósok, ezeknek 
az összefoglalóját a 3. táblázat tartalmazza. 

2.2.1.1 A Römer módszer  

Az els! mérés  Olaf Römer dán csillagász nevéhez f"z!dik, aki 1676-ban a Jupiter 
Ganimedész holdjának fogyatkozási idejét tanulmányozta. Azt mérte meg, hogy a holdak, 
miközben a bolygó körül keringenek, mennyi id!t töltenek a bolygó árnyékában. Ebb!l a 
mérésb!l (akkoriban a földpálya sugarát sem ismerték pontosan) a fénysebesség ma 
ismert értékénél mintegy 30%-kal kisebb értéket kapott.  

2.2.1.2 Fizeau és Foucault módszere 

Hyppolite Fizeau és Jean Foucault francia fizikus már a XIX. század közepén 
megközelít!leg pontosan megmérte a fény sebességét földi körülmények között. A 
rendkívül kis id!tartamok méréséhez forgó fogaskereket illetve tükröt alkalmaztak. 

2.2.1.3 M!holdas mérési módszer  

A gy!ri pápalátogatás alkalmával – amelyet egyid!ben közvetített egy földi 
(MTV1) és egy m"holdas adó (Duna TV) – Vastagh György arra figyelt fel, hogy a két 
készüléken követett m"sor között az id!beli eltérés nem csak füllel, de szemmel is 
érzékelhet! volt. Ekkor ötlött föl benne a gondolat, hogy ily módon meg lehetne 
határozni az elektromágneses hullámok terjedési sebességét, ha az id!eltérést valamilyen 
módon mérni tudná, hiszen a befutott távolság – pontosabban az útkülönbség – a 
geosztacionárius m"hold helyzetéb!l meghatározható, pályasugaruk pedig könnyen 
kiszámítható.                         

2.2.1.4 Pinges mérési módszer 

Joel Lepack és M. Crescimanno, a Youngslown Egyetem kutatói, 2002 
januárjában közzétett cikkeikben, a számítógép hálózatok segítségével határozták meg a 
fény terjedési sebességét, olyan módon, hogy megmérték egy adatcsomag ( ping jel) oda-
vissza út id!tartamát két hálózati kártyán keresztül csatlakoztatott számítógép között , és 
azt vizsgálták, hogy a kábel hosszának a változtatásával hogyan változik az oda-vissza út 
átlagos id!tartama.  

3 Kísérletünk leírása 
Az általunk végzett kísérlet lehet!vé teszi a fénysebesség mérését  két különböz! 

optikai kábelben, melyeknek a fénytörési mutatói ismeretében következtetni fogunk a 
fény terjedési sebességére légüres térben.  

3.1 A fénysebesség mérésének az elve 

 A mérés elvi vázlata a függelékben található 1. ábrán található. 
A fénysebességet mér! berendezés összetev!i közé tartoznak a következ!k: egy 

fényközvetít! közeg, ami a mi esetünkben különböz! hosszúságú optikai kábelek 
lesznek, fényforrások (fényt kibocsátó diódák), különböz! detektorok, amelyek érzékelik 
a fényt miután megtette a huzal hosszúságát, a fény szaggatására egy állítható 
frekvenciájú négyszögjel-generátor és a megfelel! mérésre (min 0.5 #s /cm id!alapú)  
alkalmas kétsugaras oszcilloszkóp.                                                     

 3



A négyszögjel-generátor által keltett két elektromos impulzust (az eredeti jelt és a 
fénydetektor által érzékelt jelt) az oszcilloszkóp képerny!jén fogjuk tanulmányozni. 
Mivel a fénynek egy véges id!re van szüksége ahhoz, hogy elérje a fénydetektort, a 
második jel id!ben késni fog ($t) és a kapott impulzus el fog tolódni az oszcilloszkóp 
id!bázis-tengelye mentén. 

 Ha megmérjük az eltolódást, akkor abból következtetni lehet, hogy mennyi id!re 
volt szükség ahhoz, hogy a fényimpulzus áthaladjon az adó, optikai kábel és vev! 
mentén. Az id!beli késések az elektronikai részekben azzal küszöbölhet!k ki, hogy 
különböz! hosszúságú kábeleket használunk és ezáltal a relatív id!eltolódások és a 

kábelek hosszának ismeretében megmérhet!vé válik a fény sebessége. 

A fénysebesség az optikai szálakban ezek szerint, ha a szálak  relatív hossza: 'L, 

és a relatív id!eltolódások értéke 'T, akkor  
T

L
v

'

'
$ . 

Mivel 
v

c
n $ , a fénysebességre légüres térben azt kapjuk, hogy : 

T

L
nc
'

'
$ . 

3.2 Optikai szálak 

Az optikai szál magból és héjból áll, az optikai kábel valamivel bonyolultabb. A 
magban terjed a fény, a héj feladata, hogy a terjedõ fényt a magban tartsa. Ezt azzal érik 
el, hogy a két anyag törésmutatója különbözõ, és a teljes visszaver!dés törvénye 
érvényesül.  

Az optikai szálakat különbözõ szempontok alapján osztályozhatjuk, melyek az 
adott anyag valamely fizikai tulajdonságát jellemzi.  

 
1. törésmutató profil (index) alapján  

! SI - lépcsõs (step index)  
! GRIN - folytonosan változó vagy parabolikus indexû (graded index)  

2. terjedés alapján  
! egymódusú vagy monomódusú (SingleMode)  
! többmódusú vagy multimódusú (MultiMode)  

3. szálak diszperziós tulajdonságai alapján  
! nem eltolt diszperziójú szálak (NDSF)  
! eltolt diszperziójú szálak (DSF) 

 

3.3 A kísérlet gyakorlati kivitelezése 

A 1. ábrán vázolt kísérlet gyakorlati megvalósítását láthatjuk a 2. ábrán. 
A 2. ábrán vázolt oszcilloszkópos mérés kivitelezéséhez a következ! eszközöket 

használtuk: 
! 1:  Változtatható frekvenciájú négyszögjel generátor (134 PULSE GENERATOR) 
! 2:  2G50/125 multimódusú duplex (kétszálas) patch kábel: 100 m-es, ST 

csatlakozókkal ellátva, a törésmutatót a 6.7.-es mellékletben lev! katalógusból 
vesszük ki 

! 3:  2 darab IRE5, 950 nm-en sugárzó LED 
! 4:  2G50/125 multimódusú duplex (kétszálas) patch kábel: 2 m-es, ST csatlakozókkal 

ellátva, a törésmutatót a 6.7.-es mellékletben lev! katalógusból vesszük ki 
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! 5:  fényérzékeny detektor és er!sít! 
! 6:  ±5 V-os egyenáramú tápforrás 
! 7:  10 MHz-es kétsugaras oszcilloszkóp 
 

A fényérzékeny detektor és er!sít! felépítésének a megtervezése jelentett a 
legnagyobb kihívást, ugyanis számos feltételnek (elég érzékeny legyen, megfelel! módon 
er!sítsen) eleget kellett tennie. Több próbálkozás után, a végs! és egyben sikeresen 
használható detektor két  illeszt! és egy er!sít! fokozatból épül fel. Ezeknek a kapcsolási 
rajzai a függelékben megtalálhatók (3. és 4. ábra). 
A fényérzékel!,  illeszt!fokozat összeállításában a következ! áramköri elemeket 
használtuk: 
 
! ROL33 – NPN típusú szabad bázisú fotótranzisztor ( B-bázis; E-emitter; K-kollektor) 

emitter követ! kapcsolásban    
! BFW11- JFET/n – térvezérlés" záróréteges tranzisztor (G-gate, kapuelektróda; S-

source, forrás; D-drain, nyel!) forráskapcsolásban 
! Az ábrán feltüntetett, különböz! érték" ellenállások és kondenzátorok 
 

Fényjel hiányában  a K-E átmenet nem vezet, minek következtében a Gate lezárja 
a FET-et és a kimen! jel 0 V marad, ellenkez! esetben, ha van fény  a K-E átmenet nyit, 
a Gate vezetni fog és a kimen! jel pozitív potenciálú lesz. 

A fényérzékeny detektorba két illeszt! fokozat van elhelyezve és ezekb!l kijöv! 
Ube1 és Ube2 jeleket a 4. ábrán megadott kapcsolási rajz szerint er!sítjük fel. Ebben az 
er!sít! fokozatban a következ! áramköri elemket használtuk: 

 
! TCA520B integrált m"veleti er!sít! differenciáler!sít! kapcsolásban (csak a jelek 

közötti különbséget er!síti) 
! A csatolás, nullázás és visszacsatoláshoz szükséges, különböz! érték" ellenállások és 

kondenzátorok 
 

Az eredeti elképzelésben  a 2m-es és 200m-es optikai kábeleken áthaladó jelek 
közötti különbséget akartuk megmérni, de mivel a jelek nem egyformán csillapodtak és 
szóródtak a kábelekben, ez nem volt kivitelezhet! és ezért a mérésekhez csak az egyik 
illeszt! fokozatot használtuk. Mindezeket, hogy minél jobban kizárjuk a nem kívánt, 
küls! és egyben zavaró elektromágneses hullámokat, egy jól záró fekete fémdobozba 
helyeztük el. 

 
 Fényforrásoknak  el!ször két  darab IRE5, 950 nm-en sugárzó LED-et sorba 
kapcsolva használtunk, amit egy változtatható frekvenciájú ( 0,5-1 MHz-en m"ködtetve ) 
négyszögjel generátorral tápláltunk, másodszor pedig egy másik fénykibocsátó 
készüléket. 
 
 Az oszcilloszkóp Y1 bemenetére a direkt négyszögjelet,  míg az Y2 bemenetére a 
fénydetektorból jöv! jelet visszük be. Az oszcilloszkóp szinkronja a direkt jellel van 
megfogva és ahhoz képest vizsgáljuk az jelek közötti eltolódást. 
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3.4 Lépcs!s index" m"anyag  kábeles mérés 

 
Ez a kísérletünk is a 1. ábrán vázolt fénysebesség mérésének egyik gyakorlati 

megvalósítása, ugyanazon eszközök segítségével mint az el!z! részben leírt optikai 
kábeles mérés esetén. A különbség a két kísérletben a fényadó, (2) fényvev! (3) 
készülékében, az optikai szálak (1) min!ségében van és abban, hogy a rendelkezésünkre 
álló 50 m kábelb!l kijöv! négyszögjel formája jobb. Ez részben a rövid kábelnek és az 
adó-vev! min!ségének köszönhet!. Mindez az 5. ábrán látható. 

Az 5. ábrán látható fényadót és -vev!t a 6. ábrának megfelel! kapcsolási rajzok 
szerint állítottuk össze. 

Ezeknél a kapcsolásoknál a felhasznált áramköri elemek a következ!k: 
 

! TOTX195–egyszer" digitális optikai jeladó, GaAs alapú LED-et tartalmaz, 670 nm 
hullámhosszú ( vörös) sugárzást bocsát  

! TORX194 - egyszer" digitális optikai jelvev!,  
! PL3V5–Zener-dióda, ez biztosítja, hogy az adóra ne kerüljön +5V-nál nagyobb 

feszültség 
! Az kapcsolási rajzban feltüntetett, különböz! érték" ellenállások, tekercs és 

kondenzátor 
Mivel ebben a mérésben használt (1) lépcs!s index" m"anyag ( 800/1000 #m) 

kábel törésmutatóját nem kaptuk meg katalógusban, ezért kísérletileg határoztuk meg 
mikroszkóp segítségével. 
 

4 A mért adatok feldolgozása és eredmények 
 A négyszögjel-generátor által keltett elektromos impulzust, ami a direkt jel és a 
fénydetektor által érzékelt jel közötti eltolódást mind a két típusú mérésnél az 
oszcilloszkóp képerny!jér!l olvassuk le. Ezeket a méréseket a mellékletben foglaltuk 
össze. (1., 2. táblázat) 
         Ennél a mérési módszernél, a kábelhossz mérésb!l bejöv! relatív mérési hiba 
értéke $l=0,001% alatt van, ezért a számításoknál nem vettük figyelembe.  Az 
oszcilloszkópról leolvasott id!értékek abszolút mérési hibájának  't=0.00625 #s értéket 
kaptunk, ami egy $t=0,84%-os relatív hibának felel meg. 
          Mindezeket figyelembe véve az általunk kapott fénysebesség értéke: 
 
                                         

 
s

m
109)0,02511454 3(2,9898273c                                          8"($   

          Ez az érték 0,4%-al közelíti meg az elfogadott fénysebesség értékét, ami iskolai 
körülmények között nagyon jó eredménynek fogatható el. 
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6 Függelék 
 

 

 
1. ábra 

 
2. ábra 
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3. ábra 

 
4. ábra 
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5. ábra 

 
 

6. ábra 

 
7. ábra 
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! 2m-200m-es üvegszálas 

optikai kábelek közötti jelek 
összehasonlítása mindkett! a 
direkt jelhez képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,1 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 1#s 

! Fényforrás hullámhossza: 950 
nm 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített m"veleti er!sít!s 
detektor 

 

 

 
! 2m-200m-es optikai kábelek 

közötti jelek összehasonlítása 
mindkett! a direkt jelhez 
képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,071 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 1#s 

! Fényforrás hullámhossza: 950 
nm 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített m"veleti er!sít!s 
detektor 

 
 

 

 
! 2m-200m-es optikai kábelek 

közötti jelek összehasonlítása 
mindkett! a direkt jelhez 
képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,16 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 1#s 

! Fényforrás hullámhossza: 650 
nm (fényadó készülék) 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített m"veleti er!sít!s 
detektor 
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! 2m-200m-es optikai kábelek 

közötti jelek összehasonlítása 
mindkett! a direkt jelhez 
képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,16 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 0,5#s 

! Fényforrás hullámhossza: 650 
nm (fényadó készülék) 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített m"veleti er!sít!s 
detektor 

 

 

 
! 1,9m-52m-es m"anyag magú 

optikai kábelek közötti jelek 
összehasonlítása mindkett! a 
direkt jelhez képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,091 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 0,5#s 

! Fényforrás hullámhossza: 650 
nm (fényadó készülék) 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített TORX154-es vev! 

 
 

 

 
! 1,9m-52m-es m"anyag magú 

optikai kábelek közötti jelek 
összehasonlítása mindkett! a 
direkt jelhez képest, 

! Alkalmazott frekvencia: 0,091 
MHz 

! Az Oszcilloszkóp 
id!alapjának beállítása: 0,2#s 

! Fényforrás hullámhossza: 650 
nm (fényadó készülék) 

! Fényérzékel!: az általunk 
készített TORX154-es vev! 

 
 

1. táblázat 
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Mérés 'L (m) 'T ()*s) "t(*s) v='L/'T n c=v.n(10
6
m/s) 

1 198 0.97 0.0125 204.1237113 1.482 302.5113402
1 198 0.99 0.0075 200 1.482 296.4
2 198 0.98 0.0025 202.0408163 1.482 299.4244898
2 198 0.99 0.0075 200 1.482 296.4

átlag  0.9825 0.0075 201.5411319  298.6839575

3 198 0.98 0.0125 202.0408163 1.499 302.8591837
3 198 0.99 0.0025 200 1.499 299.8
4 198 1 0.0075 198 1.499 296.802
4 198 1 0.0075 198 1.499 296.802

átlag  0.9925 0.0075 199.5102041  299.0657959

5 50.1 0.25 0.00375 200.4 1.515 303.606
5 50.1 0.26 0.00625 192.6923077 1.515 291.9288462
6 50.1 0.25 0.00375 200.4 1.515 303.606
6 50.1 0.255 0.00125 196.4705882 1.515 297.6529412

átlag  0.25375 0.00375 197.490724  299.1984468

      298.9827334

2. táblázat 

 

Dátum Kísérletez# Módszer Sebesség (m/s) Eltérés 

(( m/s) 

1676 Römer csillagászati 210,000,000 90,000,000 
1862 Foucault Forgó tükrös 298,000,000 500,000 
1876 Cornu Fogaskerekes 299,990,000 200,000 
1880 Michelson Forgó tükrös 299,910,000 50,000 
1883 Newcomb Forgó tükrös 299,860,000 30,000 
1883 Michelson Forgó tükrös 299,853,000 60,000 
1926 Michelson Forgó tükrös 299,796,000 4000 
1928 Karolus and Mittelstaedt Kerr Cellás 299,778,000 10,000 
1932 Michelson és mások Forgó tükrös 299,774,000 11,000 
1941 Anderson Kerr Cellás 299,776,000 14,000 
1950 Bergstrand Geodiméter 299,792,700 250 
1950 Essen Mikrohullámú üreg 299,792,500 3000 
1951 Aslakson Shoran radar 299,794,200 1900 
1952 Froome Mikrohullámú 

interferométer 
299,792,600 700 

1957 Bergstrand Geodiméter 299,792,850 160 
1958 Froome Mikrohullámú 

interferométer 
299,792,500 100 

1965 Kolibayev Geodiméter 299,792,600 60 
1967 Grosse Geodiméter 299,792,500 50 
1972 Evenson és mások Lézer 299,792,457.4 1.1 
1974 Blaney és mások Lézer 299,792,459.0 0.6 
1976 Woods és mások Lézer 299,792,458.8 0.2 
1977 Monchalin és mások Lézer 299,792,457.6 0.73 

3. táblázat 
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Összefoglaló 
 

A jelen pályázatunk célja, egy olyan módszernek és szemléltet! eszköznek a 
kivitelezése, aminek segítségével meg lehet mérni az elektromágneses hullámok ( fény) 
terjedési  sebességét iskolai laboratóriumi körülmények között, direkt módon, 
felhasználva ehhez az iskola laboratóriumában található kétsugaras oszcilloszkópot  és 
négyszögjel generátort, optikai kábeleket, különböz! fényforrásokat és az általunk 
elkészített fényérzékeny detektorokat. 

Annak ellenére, hogy több nehézségbe ütköztünk a  megvalósítás során, ugyanis 
számos feltételnek eleget kellett tegyen a berendezésünk (legyen elég érzékeny, 
megfelel!en er!sítsen, rövid id!közöket lehessen mérni), mégis több próbálkozás után, a 
végs! és egyben sikeresen használható fényérzékeny detektort (fotodetektort) két  illeszt! 
és egy er!sít! fokozatból sikeresen felépítettük. 
  Az általunk használt mérési módszernek a nagy el!nye, hogy a fényforrások és a 
fényérzékel!k el!állításához nincs szükség  drága alkatrészekre, látható fénnyel is 
elvégezhet! a mérés, ugyanakkor a kivitelezésüknél felmerült problémák nagyon 
tanulságosak mindenki számára. 
  
A mérésünk rövid  leírása 
 

 
A mellékelt ábrán feltüntetett négyszögjel-generátor által keltett két elektromos 

impulzust (az eredeti jelt és a fotodetektor által érzékelt jelt) az oszcilloszkóp 
képerny!jén fogjuk tanulmányozni. Mivel a fénynek egy véges id!re van szüksége 
ahhoz, hogy elérje a fotodetektort, a második jel id!ben késni fog ($t) és a kapott 
impulzus el fog tolódni az oszcilloszkóp id!bázis-tengelye mentén. 
 
  Ha megmérjük az eltolódást, akkor abból következtetni lehet, hogy mennyi id!re 
volt szükség ahhoz, hogy a fényimpulzus áthaladjon az adó, optikai kábel és vev! 
mentén. Az id!beli késések az elektronikai részekben azzal küszöbölhet!k ki, hogy 
különböz! hosszúságú kábeleket használunk és ezáltal a relatív id!eltolódások és a 

kábelek hosszának ismeretében megmérhet!vé válik a fény sebessége 
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