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1. A mérés ismertetése

Ebben a mérésben a nehézségi gyorsulást határozzuk meg megfordítható ingával. A
mérési összeállítás vázlata az 1. ábrán látható. A megfordítható ingának lengésidejét
fénykapus egységgel mérjük. A berendezés 10 lengés idejét méri. A mérés során az
inga lengésidejét a tolósúly helyzetének függvényében vizsgáljuk.

1. ábra. A mérési összeállítás vázlata

Az első részben az inga 10 lengésidejét mérjük úgy, hogy a tolósúly helyzetét
5 cm-enként változtatjuk. Ezután ugyanezt megismételjük az ingát megfordítva.
Ábrázoljuk a lengésidőket a tolósúly helyzetének függvényében, és a meredekebb
metszésponthoz közel újra mérjük sűrűbb helyzetekben a lengésidőket.

A lengésidők méréséből bizonyos korrekciókkal kiszámolható a nehézségi gyor-
sulás értéke. Az utolsó részben a súlypont helyének a tolósúly helyzetétől való
függését vizsgáljuk.

2. A lengésidők mérése

Az 1. táblázatban látható a lengésidők mérésének eredményei az inga két helyzeté-
ben a tolósúly helyzetének függvényében. Ezek az adatok a 2. ábrán láthatóak. Jól
láthatóan a metszéspontok az x ≈ −20 és az x ≈ 37 helyzeteknél vannak.

A merdekebb metszéspont (x ≈ 37) környezetében újra mértünk sűrűbb x hely-
zetekben. Ennek a mérésnek az eredményeit a 2. táblázatban rögzítettük. Az ada-
tokat a 3. ábrán ábrázoltuk. Mivel túl széles tartományban mértünk, az adatokra
nem egyenest, hanem egy másodfokú görbét illesztettünk, amiknek metszéspontja a
keresett 10 lengésidő értéke.

Az illesztett görbék metszéspontjából a keresett 10 lengésidő 10T = 20, 078 s,
vagyis egy lengés ideje: T = 2, 0078 s.

A lengésdők méréséhez hozzátartozik, hogy megvizsgáltuk az időmérés repro-
dukálhatóságát. Egy metszésponthoz közeli tolósúly helyzetben többször is lemér-
tük 10 lengés idejét úgy, hogy mindig újra elmozdítottuk és visszaraktuk a tolósúlyt.
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x (cm) 10T1(x) (s) 10T2(x) (s) x (cm) 10T1(x) (s) 10T2(x) (s)
-35 20.432 5 19.821 19.895
-30 20.303 20.281 10 19.833 19.906
-25 20.182 20.170 15 19.867 19.931
-20 20.081 20.080 20 19.927 19.982
-15 19.993 20.004 25 20.011 20.037
-10 19.918 19.950 30 20.132 20.106
-5 19.864 19.916 35 20.281 20.190
0 19.832 19.896 40 20.464 20.275

1. táblázat. A lengésidő mérési eredményei
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2. ábra. A két ékre vonatkozó periódusidők a tolósúly helyzetének függvényében

x (cm) 10T1(x) (s) 10T2(x) (s)
22 19.951 20.004
24 19.993 20.027
26 20.034 20.053
28 20.084 20.080
30 20.134 20.108
32 20.183 20.141
34 20.250 20.174
36 20.314 20.207

2. táblázat. Mérési eredmények a metszéspont környezetében
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3. ábra. A két ékre vonatkozó periódusidők a tolósúly helyzetének függvényében

A mérés során a kiírt 10 mérésidő 3. tizedesjegyében találtunk kis eltérést. Ebből
az időmérésre adódott abszolút hiba: ∆T = 0, 0003 s.

3. A nehézségi gyorsulás számolása

A hosszú ingánál le = (1, 0011±0, 0002) m a két ék távolsága. A nehézségi gyorsulást
ebből és a metszéspontokban mért lengésidőből a következő képlettel számolhatjuk:

g =
4π2le

T 2

A lengésidő méréséhez további korrekciókat kell kiszámolnunk. Először is a hi-
drosztatikus korrekciót, ami a levegő felhajtóerejéből származik. Ezt a követke-
zőképpen számoljuk:

∆Tkorr = 0, 8
ρlev

ρinga

T = 0, 8
1, 259

8500
2, 0078 = 0, 0002379

Ezt ki kell vonnunk a mért lengésidőből, mivel nagyságrendje beleesik a lengésidő
pontosságába.

A következő korrekció, ami az inga kitérítésének nagyságából adódik. Mérős-
zalaggal lemértük mekkora szögben térítettük ki körülbelül az ingát. A kitérítés
szögét 3,3◦-nak mértük. A könyvben lévő táblázat alapján a kitérítésből adódott
szisztematikus hibát megbecsülhetjük, amire körülbelül 0,01% adódott. Ez alapján
a lengésidő korrekciója 0,0002 s, amit ugyancsak ki kell vonni a mért lengésidőből.

Tehát a korrekciók figyelembevételével az inga keresett lengésideje:

T = (2, 0074 ± 0, 0003)s
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A nehézségi gyorsulás hibáját a hibaterjedés szabályai szerint számoljuk:

∆g

g
=

∆le

le
+ 2

∆T

T

Behelyettesítés után a mért nehézségi gyorsulás:

g = (9, 808 ± 0, 005)
m

s2

Ez jól illik a Budapesti nehézségi gyorsulás irodalmi értékéhez.

4. A súlypont helyzetének mérése

A rendelkezésre álló ék segítségével megmértük a súlypont s helyzetét különböző
x tolósúlyhelyzetekben. A mérési adatok a 3. táblázatban láthatók. Az adatokra
illesztett egyenes a 4. ábrán látható. A pontokra illesztett egyenes egynelete:

s(x) = (0, 1838± 0, 0009)x + (7, 91 ± 0, 03)

A megfordítható ingának akkor is egybeesik a két ékre vett lengési ideje, ha a
súlypontja pontosan a két ék közötti felezőpontban, azaz a 0-ban van. Az egyene-
sillesztés paramétereiből meghatározható a tolósúlynak az a helyzete, amelynél ez
bekövetkezne:

xtrivilis ≈ −43cm

A két megtalált metszéspont ettől különbözik, tehát a mérésünk helyes volt.

x (cm) s(x) (cm) x (cm) s(x) (cm)
-42 0.2 -12 5.8
-32 2.0 28 13.0
-28 2.6 30 13.4
-24 3.4 34 14.1
-20 4.4 38 14.9
-16 5.1 42 15.7

3. táblázat. A súlypont helyzete a tolósúly helyzetének függvényében
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4. ábra. A súlypont helyzete a tolósúly helyzetének függvényében
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