
A fénysebesség mérése számítógéppel 
A győri pápalátogatás alkalmával - melyet egyidőben közvetített egy földi (MTV1) és 

egy műholdas adó (Duna TV) - figyeltem fel az időbeli eltérésre, mely nemcsak füllel, 
de szemmel is érzékelhető volt a két készüléken követett műsor között. Ekkor ötlött föl 
bennem, hogy ily módon meg lehetne határozni az elektromágneses hullámok terjedési 
sebességét, ha az időeltérést valamilyen módon mérni tudnánk, hiszen a befutott távolság 
- pontosabban az útkülönbség - a geosztacionárius műhold helyzetéből (melyet 
műsorújságok is közölnek) meghatározható, pályasugaruk pedig a második osztályos 
gimnáziumi fizika-ismeretekkel kiszámítható: 

Nyilvánvaló volt számomra, hogy az időkülönbség ( t) megmérése csak számítógéppel 
lesz lehetséges. Ekkor fordultam a programozásban kiválóan jártas negyedikes fizika-
fakultációs diákomhoz: Pomykala Balázshoz, aki a rendelkezésemre bocsátotta a szük-
séges programokat. A mérőberendezés így tehát egy PC-ből és két rádióból állt össze, no 
meg természetesen egy parabolaantennából. Azért döntöttünk a TV helyett a rádió mellett, 
mert úgy a Kossuth, mint a Petőfi adó műsora a hagyományos földi adókról való sugárzás 
mellett a Duna TV hangcsatornáján is fogható (7 .02 MHz ill. 7 .38 MHz), mely az EUTELSAT 
II.F3 (akkor F 4 ) műholdról érkezik. Így megvolt számunkra az állandó mérési lehetőség. 
A két rádió által fogott azonos műsor jeleit a készülékek magnetofon (vagy hangszóró-) 
kimeneteiről egy sztereo-jack segítségével a PC-hangkártya-bemenetére kapcsoltuk, majd 
- a már előre beolvasott programból - elindítottuk a "magnófelvételt": 

Rövidesen kiderült, hogy hiába van állandó mérési lehetőség, hiába fut - a szép 
programnak köszönhetően - különválasztottan és megállíthatóan - tehát a mérés szem-
pontjából jól kezelhetően - a két hangjel, beszéd és zene esetén nagyon nehéz megtalálni 
az egymásnak megfelelő jeleket. Talán csak a nagyobb "hangtömbök" kezdete és vége 
volt valamennyire használható. Ám igen alkalmasnak bizonyultak a pontos idő hangjelei! 
A többszöri mérés (hiszen a jelzést ötször ismétlik meg) az időeltérésre 0 .26 s-ot adott 
(lásd az 1. ábrát a következő oldalon). 
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Az észlelési hely és műhold távol-
ságára: 38180 km-t kaptunk. (6370 km 
közepes földsugárral, 47° szélességi 
körrel Balatonfüreden, és 35,3° 
emelkedési szöggel számolva a 
műholdra.) A műhold és az észlelési 
hely földrajzi hosszúsága közötti 2° 
eltérés (Balatonfüred: 18°, műhold: 
16°) figyelembe vétele a számítások-
ban a mérés hibájánál (2%) lényege-
sen kisebb „pontosságot" 
eredményezne (0.08%). Hasonlókép-
pen a földi adó távolsága az észlelési 
helytől (30 km: Balatorfüred-Kab-
hegy). Az útkülönbség tehát: 76360 
km lett: 

Így a két adatból: 76360 km (számított) és 0.26 s (mért), az elektromágneses hullámok 
terjedési sebességére: 293692.3 km/s érték adódott, amelyet ha összevetünk a 299792,5 
km/s irodalmi (egy tizedesre kerekített) értékkel a mérés relatív hibájára: 2% adódik. 

A fentiekből - gondolom - világosan kitűnik, hogy a mérés valóban elvégezhető 
„otthon", azaz a lakásunkban vagy az iskolai tanteremben. Elvégezhető, ha a szükséges 
berendezések mindegyike rendelkezésünkre áll. 

Mivel saját tapasztalatomból nagyon jól tudom, hogy ez nem mindig és nem minden 
iskolában van így, szeretném leírni a mérés lehetséges „fokozatait" a hiányok függvé-
nyében. 

I. a fent leírt módon, saját méréssel /ha minden: PC, program, parabola antenna, két 
rádió rendelkezésre áll/ 

II. a mi mérésünk lefuttatásával /ha csak a PC és program van meg/ 
III. a mi mérésünknél kapott hangjel-ábra felhasználásával /fóliára másolva és kivetítve 

vagy papírra másolva, sokszorosítva és tanulóknak kiosztva (4. ábra). 
A mérés (az I. változatban) bemutatásra került a békéscsabai XL. Középiskolai 

Fizikatanári Ankéton, 1997 április 2-án, Sopronban az "Alkotó fizikatanítás" nemzetközi 
konferencián, 1997 augusztus 20-án, és az EMT által szervezett Körmöczi János Fizikus-
napokon 1997. szeptember 20-án. 

Vastagh György 
Balatonfüred 
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