
A nehézségi gyorsulás meghatározása fonálingával 
Mérési feladatok:  

1. A fonálinga elkészítése 

Vékony, kb. 125 cm hosszú cérnaszál végére erősítsen kisméretű, viszonylag nagy sűrűségű anyagból 

készült tárgyat (pl. radírt). Az ingát erősítse fel egy olyan helyre, ahol szabadon lenghet, mozgása során ne 

súrlódjon, ne érjen hozzá semmihez. Az inga felfüggesztési pontja legyen szilárd! (10 pont) 

2. Az összeállításról készítsen fényképet, ezt mellékelje a házi feladathoz. mbotond007@gmail.com  (10 

pont) 

3. A mérés menete: Az inga hossza kezdetben 60 cm legyen a felfüggesztési ponttól mérve a nehezék 

tömegközéppontjáig (a felesleges cérnát tekerje fel). Az ingát kissé térítse ki egyensúlyi helyzetéből, majd 

stopperrel mérje le 10 teljes lengés idejét háromszor. A táblázatban rögzítse a kapott három értéket, illetve 

ezek átlagátez alapján számítsa ki a lengésidőt! (10 pont) 

4. Ismételje meg a lengésidőmérést egyre növekvő ingahosszakkal, minden alkalommal 10 cm-rel növelve 

az inga hosszát, egészen 120 cm-ig. Az ingahosszakat is tüntesse fel a táblázatban! (10 pont) 

5. Írja be a táblázatba a lengésidőt valamint az lengésidő négyzetét. (5 pont) 
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6. A táblázat „lengésidő” és „inga hossza” adataiból készítsen grafikont! (A „lengésidő” legyen a függőleges 

tengelyen!) (10 pont) 

7. A táblázat „lengésidő négyzet” és „inga hossza” adataiból készítsen grafikont! (A „lengésidő négyzete” 

legyen a függőleges tengelyen!) (10 pont) 

8. Illesszen origón átmenő egyenest a5. pont grafikonjában kapott pontokra, és az egyenes meredekségéből 

határozza meg a nehézségi gyorsulás (g) értékét. Ehhez használja az inga lengésidejét leíró összefüggés 
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Kérdések: 

1. Mire kell figyelni, amikor lengésbe hozom a testet? (5 pont) 

 

 

 

2. A grafikon alapján vonja le a következtetéseket a lengésidő és az inga hossza összefüggésére! (5 pont) 

 

 

 

3. Vonja le a következtetéseket a lengésidő négyzete és az inga hossza összefüggésére! Ezek alapján milyen 

összefüggés van a lengésidő és az inga hossza között? (5 pont) 

 

 

4. Hogyan határozta meg az inga hosszát? Milyen ponttól milyen pontig mérte? (5 pont) 

 

 

 

5. Milyen hibái vannak a mérésnek? (5 pont) 
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