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I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

Ruch falowy. Prdko  fali. Fale elektromagnetyczne. Własnoci fal w pró ni i o rodkach. Prdko  

rozchodzenia si fal a współczynnik załamania orodka. Metody pomiaru prdko ci wiatła (opisa 

przynajmniej dwie). Podstawy obsługi oscyloskopu. 

 

II. POMIARY 
 
1. Opis układu pomiarowego 

W układzie pomiarowym moemy wyró ni  nastpuj ce elementy: głowica optoelektroniczna wysyłajca 

impulsy wiatła, oscyloskop, dwa lustra oraz pomocnicza soczewka (rys.1). Głowica wysyła za 

po rednictwem diody LED nanosekundowe impulsy wiatła z czsto ci  40 kHz. Pojedynczy impuls jest 

rozdzielany i wybiega przez dwa okna. Na jedno okno kładziemy małe lusterko odblaskowe. Przed drugim 

umieszczamy due lustro pomiarowe. Głowica elektrooptyczna odbiera odbite impulsy wietlne i odpowiadajce im 

sygnały elektryczna przesyła do oscyloskopu. Przy prawidłowym ustawieniu luster i oscyloskopu widzimy 

na ekranie dwa impulsy: jeden odpowiadajcy impulsowi pochodzcemu od małego lusterka umieszczonego 

na głowicy i drugi, od duego lustra pomiarowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Schemat blokowy układu pomiarowego  



2. Przebieg pomiarów 

Sprawdzi  poł czenia elektryczne w układzie pomiarowym. Włczy  zasilanie układu optycznego oraz 

oscyloskopu. Ustawi podstaw czasu (rys.2) na najkrótszy moliwy czas - zakres 0,1 mikrosekundy. 

Ustawi  czuło  oscyloskopu tak, aby móc obserwowa impuls pochodzcy od małego lusterka. Odsun 

lustro pomiarowe na odległo ok. 10 metrów. Wyjustowa układ (ustawi pomocnicz soczewk) tak, aby 

uzyska  maksymalny sygnał odbitego impulsu na oscyloskopie (zazwyczaj, gdy na lustrze widzimy ostry 

obraz diody wysyłajcej impulsy). Ustawi czuło  oscyloskopu tak, aby móc odczyta odległo  (w 

działkach skali oscyloskopu) pomidzy impulsami pochodzcymi od obydwu luster. Nastpnie zbli y  lustro 

pomiarowe tak, by odległo mi dzy impulsami wynosiła 1/5 działki oscyloskopu. Zmierzy  odległo  do 

lustra. Odsun  lustro pomiarowe na wikszy dystans tak, by odległo na oscyloskopie midzy impulsami 

wyniosła 2/5 działki (podczas przesuwania naley ponownie wyjustowa układ – nieznacznie zmieniajc 

poło enie soczewki). Ponownie zmierzy odległo  lustro – ródło impulsu. Pomiar powtórzy dla kolejnych 

odległo ci mi dzy impulsami na skali oscyloskopu (3/5, 4/5 oraz 5/5 działki), po kadym justowaniu mierzc 

odległo  lustro - ródło.  

Rys. 2 Widok panelu oscyloskopu 2110B, gdzie: A - pokrę tło czułoś ci toru pomiarowego, B – pokrę tło podstawy 
czasu, C - pokrę tło przesuwu w pionie przebiegu dla kanału A, D – pokrę tło przesuwu w poziomie przebiegu dla 
kanału A. 



III. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW  
 

Obliczyć opóźnienie impulsu dla kaŜdej z ustawionych na skali oscyloskopu odległości między impulsami. 

Oszacować  niepewność pomiarową pomiaru czasu wynikającą z dokładności odczytu z oscyloskopu. 

Przedyskutować, jak wpływa na niepewność pomiaru ma zmiana kształtu impulsu obserwowanego na 

ekranie oscyloskopu. Obliczyć dla kaŜdego pomiaru prędkość światła oraz niepewność otrzymanego wyniku. 

Wyliczyć średnią wartość otrzymanej w doświadczeniu prędkości światła i odpowiadającą jej niepewność.  
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