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Abstrakt: 

M��ení rychlosti sv�tla provádíme dvojím odrazem od otá�ejícího se zrcátka, kde úhel 
jeho pooto�ení mezi jednotlivými odrazy je determinován dobou, uplynulou mezi nimi. Cílem 
je stanovit rychlost sv�tla ve vzduchu. Jako emitor elektromagnetického zá�ení slouží He-Ne 
laser. 

 
 

1 Úvod 
 
Rychlost sv�tla byla pro lidstvo od po�átk� v�deckých bádání velikou záhadou. N�kte�í v�dci 
dokonce tvrdili, že není kone�ná. První zaznamenané pokusy o zm��ení této rychlosti 
provád�l již Galileo Galilei – ve vzdálenosti mezi dv�ma kopci m��il �as, za který sv�tlo tuto 
dráhu urazí. Tato metoda však nebyla moc p�esná. S lepšími výsledky p�išel o 200 let pozd�ji 
Fizeau jenž provedl známý pokus s rotujícím ozubeným kolem. M��ením rychlosti sv�tla se 
dále zabýval francouzský fyzik Foucault, jehož metodu s rotujícím zrcátkem použil i náš tým. 
Nejprve ukážeme aparaturu pro m��ení, poté vysv�tlíme postup naší práce a nakonec si 
ukážeme výsledky. 
 
 
 



2 Aparatura pro m��ení 
Aparaturu pro m��ení shrnuje stru�né schéma. 
 

 
 
1. He-Ne laser; 2. �o�ky pro zaost�ení; 3. M��ící mikroskop; 4. Rotující zrcátko; 5. Statické 
zrcadlo; 6. Pozorovatel 
 
Elektromagnetické zá�ení je emitováno He-Ne laserem, dále prochází mezi dv�ma �o�kami, 
mezi nimiž je také umíst�n m��icí mikroskop. Dále se p�i vhodném pooto�ení rotujícího 
zrcátka od tohoto odrazí na druhé, statické zrcadlo, od kterého se odráží zp�t na to rotující. 
Nakonec je s ur�itým úhlem p�es druhou �o�ku vysláno do mikroskopu, na kterém se nam��í 
výsledná výchylka.  
Technické parametry jednotlivých za�ízení: laser – výkon 1mW; �o�ky – ohniskové 
vzdálenosti 48 resp. 252 mm; mikroskop – zv�tšení 15x; otá�ivé zrcátko – max. otá�ky cca 
1300s-1. 
Pro naše m��ení jsou také podstatné n�které vzájemné vzdálenosti jednotlivých sou�ástí 
aparatury. 
 

 
Nam��ené hodnoty: 
Vzdálenost zrcadel:      D = 6550mm 
Vzdálenost mezi 2. �o�kou a otá�ivým zrcadlem: B = 513mm 
Vzdálenost �o�ek:      E = 315mm 
Tudíž        A = 267mm 



3 Postup m��ení 
Nejprve bylo t�eba sestavit aparaturu pro m��ení. Obtížné bylo p�esn� zam��it paprsky laseru 
tak, aby se odrážely správn� od zrcadel a „trefily cíl“. Také je bylo pot�eba dob�e zaost�it. 
Poté jsme již rozto�ili zrcátko. Na stínítku mikroskopu bylo vid�t spoustu bod�, jen jeden 
z nich však zmizel, p�erušili-li jsme paprsek mezi zrcadly. Poté už sta�ilo nastavit osový k�íž 
mikroskopu na tento bod a z m�rného šroubu ode�íst vzdálenost (s). Druhou hodnotou 
každého m��ení byla frekvence otá�ek zrcátka (f). 
Rychlost sv�tla se pak vypo�ítá vždy ze dvou m��ení p�i r�zných (nebo protism�rných) 
otá�kách zrcátka. A sice podle vztahu: 
 

 
Kde: c  – rychlost sv�tla 
 A,B,D  – délky (viz výše) 
 f1, f2  – frekvence otá�ení zrcátka 
 s1, s2  – nam��ené délky na mikroskopu 
 
Výsledky m��ení shrnuje následující tabulka (hodnoty ve sloupci c se vztahují vždy ke 2 
nejbližším ve sloupcích o a s): 
o (s-1) s (mm) c (mm*s-1) odchylka c   

1300 13,05 2,9216E+11 5343778095   
-1352 12,68 3,0214E+11 4639905534   
1020 13,00 3,0489E+11 7391271037   

646 12,95 2,8261E+11 1,4891E+10   
1062 13,01 3,356E+11 3,8098E+10   
1309 13,04 2,8436E+11 1,3139E+10   

-1342 12,66 2,8797E+11 9530039920   
1272 13,03 2,9028E+11 7224448351   
-722 12,75     odchylka % 

  pr�m�r 2,975E+11 1,2532E+10 4,212514 
 
Jak je vid�t, nam��ená rychlost sv�tla nám vyšla 2,975*108ms-1 ± 1,2532*107ms-1. Pr�m�rná 
odchylka je asi 4,2%. 
 
 

4 Diskuse 
 
Nam��ili jsme rychlost sv�tla ve vzduchu, ionizovaném v�deckým zápalem a zahušt�ném 
zna�ným množstvím vydýchaného oxidu uhli�itého. Nam��ená hodnota je samoz�ejm� menší 
než tabulková pro rychlost sv�tla ve vakuu. Pokus se tedy vyda�il. K chybám p�i m��ení 
z�ejm� p�íliš nedocházelo, nebo� pr�m�rná odchylka je velmi malá. Systematické chyby se 
poda�ilo odstranit vypušt�ním �ádov� odlišných výsledk� z tabulky. Vzhledem k obtížnosti 
správného nastavení celé aparatury je to výsledek až p�ekvapiv� dobrý. �asová náro�nost 
samotného m��ení nebyla velká, ale již zmín�né správné nastavení a nalezení optimálního 
zp�sobu hledání oné „správné te�ky“ na stínítku trvalo n�kolik hodin. 

 



 

5 Shrnutí 
Sestavili jsme aparaturu podle schématu a po p�esném zam��ení, zaost�ení a zkalibrování 
optické soustavy m��ili rychlost sv�tla ve vzduchu na základ� úhlu pooto�ení rychle se 
otá�ejícího zrcátka za dobu, za kterou paprsek elektromagnetického zá�ení urazí dvojnásobek 
vzdálenosti mezi zrcadly. Výsledná rychlost byla 2,975*108ms-1 s odchylkou menší než 5 %. 
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