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Mottó:  

„A technika fejlődése során először a kereket találták 

fel és nem a félvezetőt”. 

 

 

A méréseket, elemzéseket végezték: 
 

 

Hegyi Tündi (9. B osztály) 

 

Janotka Dóri (9. B osztály) 
 

 

 

 

Segítettek, szakkörön, együttműködtek velünk: 
 

Borbély Nóra (9. B)  

Kling Klaudia (9. B) 

Schauer Márta (9. B) 

Zsuffa Ádám (9. B) 

 

 

 

 

Segíteni akartak, de sokszor hátráltattak is: 
 

Szederkényi Viktor (11. C) 

Tímár Roland (11. C) 

Vaskó András (11. C) 

 

 
 

Baja, Szent László ÁMK 

 2015. április 
 

 

 

 



Mérések okostelefonnal  Hegyi Tünde – Janotka Dóri  

Szent László ÁMK, Baja 3 

„Végtelen számú kísérlet sem 

 bizonyíthatja, hogy igazam van;  

egyetlen kísérlet is bizonyíthatja,  

hogy tévedtem. „ 
(Albert Einstein) 

 

 

 

I. Videók okos telefonnal 

 
Ebben a fejezetben az általunk elkészített, összeállított eszközök mozgását videóztuk 

mobiltelefonnal (Nokia Lumia 735). Az elkészített videókat az internetről letölthető 

ingyenes tracker java alapú video elemző programmal elemeztük. Az elemzés során 

mentett adatokat Excel táblázatkezelő programba másoltuk, további elemzés és grafikon 

készítés céljából. 

 

1. Kettősinga 

 

Két nagy (különböző színű) labdát zsinórra erősítettünk. A felső (narancssárga) inga 

átmérője 14 cm, az alsó, citromsárga inga átmérője 13 cm. Az így kialakított kettős 

fonálingát különböző helyzetekbe kitérítettük (1. ábra), mozgásukat mobillal filmeztük. 

Az elkészített videókat a tracker programmal elemeztük, az adatokat további elemzés és 

grafikon készítés céljából Excelbe mentettük 

 

 
 

1. ábra: Kettősingánk egyik kezdeti kitérítése: az alsó inga kb. 68,2 cm-re, a felső inga kb. 10,8 cm-re van 

kitérítve vízszintesen az egyensúlyi helyzetből. 

 

Ingánk kitérését és hosszát a videóból kivágott képek alapján méretező programmal 

(WebCamLaboratory, Mikroszkóp) határoztuk meg a fényképen ismert méret alapján. (2. 

ábra). 
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2. ábra: A kettősingánk hosszai: felső:37,5 cm, alsó: 90 cm. 

 

 

 
 

3. ábra: Kettősingánk filmezéséből tracker elemző programmal mentett adatok alapján ábrázolt x – t 

grafikonok. Ennél a filmezésnél az alsó ingát kb. 1m-rel térítettük ki, miközben a felső függőleges maradt. 

 

Az alsó inga 90cm hosszú. Az ebből számolt periódusidő T 2 2(s)
g

    
l

. A kék 

grafikonon látható inga kitéréséből leolvasott lengésidő 2,1s, tehát jól egyezik a számolt 

értékkel. A felső inga mozgása nem periodikus. 
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2. Gumisinga  

 

Gumiszálra (nyújtatlan hossza kb. 20 cm) nagyon kis tömegű színes labdát és alája 

50g, illetve 100g, 150g tömegeket helyeztünk. A videó elemzés eredményét Excelben 

jelenítettük meg. 

 

 

          
 

4-5. ábra: Gumiszálas inga 100g súllyal terhelve, kitérítve 

 

 
 
6. ábra: A gumiszálra függesztett test mozgása meglehetősen kaotikus mozgásnak mutatkozott. Itt x = 15 cm – es 

kitéréstől indítottuk el az ingát Máskor nem így viselkedett. 
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3. Rugósinga 

 

Egy 20 N/m rugóállandójú csavarrugóra 150g nehezéket akasztottunk (7.ábra) Az 

ingát kitérítettük, elengedtük a mozgást filmeztük mobillal. A filmeket a tracker video 

elemző programmal dolgoztuk fel. A szebb ábrázolás kedvéért az adatokat Excelbe 

mentettük. A 8. ábrán egyik kitérítés után a test x irányú kitérését, a 9. ábrán a mozgás 

pályavonalát láthatjuk. Az inga nem mutatott szigorú periodikusságot. 

 

 
 

7. ábra: A D = 20 N/m rugóállandójú rugóra erősített 200g-os test mozgása meglehetősen kaotikusnak mutatkozott… 

 

 

 
8. ábra: A rugóra akasztott test 20cm-re kitérítve. A mozgás x –t grafikonja. 
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9. ábra: A kitérített rugós inga x – y pályavonala. 

 

4. Mágnes inga 

 

Síklapra három kis neodímium mágnest rögzítettünk háromszög alakzatban. A 

háromszög oldalai kb.5,2 cm-esek voltak (0,2 cm-es hibával). A mágnesek síkja fölött 

kb.2 cm-re egy ferrit mágnest helyeztünk el, könnyű vékony alumínium pálcán. A 

mágnesek a vonzó felükkel egymás felé voltak elhelyezve. A kitérített inga mozgását 

mobil telefon kamerájával követtük, az elkészített videót a tracker video elemző 

programmal elemeztük. A program által elmentett x,y, vx, vy, ax, az adatokat Excelbe 

mentettük, ezek alapján grafikonokat készítettünk. 

 

 
 

10. ábra: Mágnes ingánk 5,2cm-re elhelyezett mágnesek fölött kacsázott.. 
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11. ábra: Mágnes ingánk egy adott kitérésből történő mozgása.  (x –t) grafikon. 

 

 
 

12. ábra: Mágnes ingánk egy adott kitérésből történő mozgása. (y – t) grafikon. 
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13. ábra: Az inga xy síkra vetítet mozgása 

 

5. Lufi ejtése 

  

Felfújt lufit kb. 2,5m magasból ejtettünk le. A lufi esés közben vízszintesen is 

sodródott, a közegellenállás hatására kis gyorsulással esett le. A méretek kalibrálásánál 

felhasználtuk a WebCamLaboratory programot is (14. és 15. ábra). 

 

 
 

14. ábra: A méretek kalibrálása. A bejelölt távolság 67cm. Ezt használtuk a trackeres elemzéskor. 
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15. ábra: A kalibrálás után meghatároztuk a lufi esési távolságát (y). 

 

A tracker video elemzővel készített elemzés képernyőképét mutatja a 16. ábra. A videó 

állása nem befolyásolta az elemzést, csupán az x, y koordinátákat kellett felcserélni. 

 

 
 
16. ábra: A lufi eséséről készült film elemzése a tracker programmal. A videót nem fordítottuk meg, helyette 

az x és y koordinátákat cseréltük fel az elemzésben. 
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17. ábra: A lufi esésének y irányban megtett útja az idő függvényében. A parabola illesztést Excellel 

végeztük. 

 

 

6. Lejtő 
 

A kocsira kötözött mobilt egy kb. 10-11 fokos hajlásszögű lejtőn engedtük lefelé 

gyorsulni. A trackerrel végzett video elemzés eredményeként kapott átlaggyorsulás a 

lejtőn 1,9 m/s
2
 volt. A lejtőn mozgó mobilos kocsi x irányú elmozdulása az ábrán látható. 

Az adatpontokra parabolát illesztettünk az Excel programmal. Elhanyagolható súrlódás 

esetén a lejtős mozgás gyorsulása 11 fokos lejtővel számolva) 
2a g sin 1,9m / s    . 

 
18. ábra: A lejtőn gördülő kiskocsi x irányú elmozdulása az időnek másodfokú függvénye. Az illesztett 

görbe  
2x 34t 0,5t 0,12    az adatok cm-ben értendők. 
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II. Látószögmérés 

 

1. Kalibrálás 
 

 A segédletnek megfelelően, papírra félkört rajzoltunk, annak középpontját egy tábla 

szélére helyeztük. A kamerát a legnagyobb nagyításra állítottuk és nyílásával a középpont fölé 

helyeztük. Egy vékony pálcát mozgattunk az íven, bejelölve annak helyzetét, mikor megjelent 

és eltűnt a képernyőről. Megrajzoltuk a sugarakat, lemértük a két sugár által bezárt szöget. 

Nálunk a kamera látószöge 10 foknak bizonyult. 
 

 

 
 

19. ábra: A távolságmérésre és videózásra használt mobil (Nokia Lumia 735) kamerájának látószöge 10 

foknak adódott. 

 

2. mérések 
 

A kapott segédletnek megfelelően, a kamera látószögének ismeretében fénykép alapján 

meghatározható valamely tárgy látószöge: 

 

 

0

2

2

tg a

tg A




  

 

A látószöget lemérve – ha ismerjük a fotózott tárgy valós méretét - meghatározható annak 

távolsága. (Ha ismerjük a tárgy és a kamera távolságát, a fotózott objektum mérete is 

meghatározható.)  A foto kamerával végzett mérésből meghatározott látószög és a 

távolságadatok összefüggését az ábra mutatja: 
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 A Hold távolságának meghatározása látószög mérés alapján 
 

 
 

20. ábra: A Hold átmérője a képen (a): 1,2 cm, a kép szélessége (A): 5,8 cm 

 

A fénykép alapján: 

 

   
 

 ,ebből , 

 

 majd 1,037
2


  

 

 , ebből     

 

Behelyettesítve: 
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L = 95009,2 km, 
ami kb. negyede a Hold tényleges távolságának. A hiba fő oka a Hold képen látható 

átmérőjének pontatlan meghatározásában rejlik leginkább, hiszen a képen a Hold fénye erősen 

szóródik a légkörben. 

 

Templom távolságának meghatározása a látószög alapján 
 

 
 

21. ábra: A templomtorony szélessége a képen: 0,6 cm, a kép szélessége: 5,8 cm. 

 

A telefon látószöge:
0

0 10   

0

2

2

tg a

tg A




  

0 00,6
tg tg5 1,037

2 5,8


     

 

a 0,6
L 331,5m

2 0,00905
2 tg

2

  
 



, ami hozzávetőlegesen igaz lehet légvonalbeli 

távolságra. 

 

III. Gyorsulásmérés okos telefonnal 

 
A gyorsulásmérő (accelerometer) egy szenzor az okos telefonokban, amely arra szolgál, 

hogy a készülék érzékelni tudja a különböző mozgásokat, amelyekhez így automatikus 

feladatokat lehet párosítani. A leggyakoribb felhasználási módja az, mikor a telefont forgatva 

a képernyő tájolási módja is ezzel szinkronban változik a fekvő és az álló képmegjelenítés 
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között. Egyes okos telefonoknál a gyorsulásmérő segítségével lehet gesztusokkal, azaz 

mozdulatokkal irányítani a zenelejátszót, de például az autós játékoknál is az accelerometer 

miatt lehet a telefon balra-jobbra döntésével kormányozni a járgányt. 

 
22. ábra: A gyorsulás szenzor iránykiosztása. 

 
1. Szabadesés gyorsulása 

 

A gyorsulásméréseknél az androidos rendszerű LG G2 okostelefont használtuk az alkalmazás 

letöltésével. A mobilt leejtettük, miután elindítottuk az alkalmazást. Vigyáztunk azonban, 

hogy ne legyen semmi baja, kabátokra ejtettük.  
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23. ábra: A leejtett mobil gyorsulása viszonylag pontosan adja vissza a nehézségi gyorsulás értékét 

(
2a 9,8m / s ), ami a lefelé mutató irány miatt negatív előjelű. A telefon ütközésekor egy kb. kétszer 

ekkora, felfelé irányuló gyorsulás lépett fel (bekarikázva). A vízszintes tengelyen az idő ms egységekben van. 

 

2. Centripetális gyorsulás 

 

Ennél a vizsgálatnál a mobiltelefont egy lemezjátszó korongjára erősítettük. A lemezjátszó 

forgása miatt fellépő centripetális (pontosabban a forgó rendszerben mérhető 

centrifugális) gyorsulás komponenseit a mobil gyorsulás szenzora érzékelte. A gyorsulás 

vetületei időben periodikus változást mutattak. A teljes gyorsulás felírható a 
2 2

x ya a a  összefüggéssel (24.ábra). 

  

 
24. ábra: A körmozgás centripetális gyorsulásának x és y komponensei. 

 

A lemezjátszó korongjára rögzített mobil gyorsulásszenzora a gyorsulás x és y 

komponensét rögzíti. Ez a centrifugális gyorsulás, mert gyorsuló koordináta rendszerben 

mér. Ez azonban abszolút értékben megegyezik a centripetális gyorsulással. A 

gyorsuláskomponensek mobilról lementve a 25. ábrán láthatók. 



Mérések okostelefonnal  Hegyi Tünde – Janotka Dóri  

Szent László ÁMK, Baja 17 

 
25. ábra: A lemezjátszóra rögzített okos telefon által rögzített gyorsulás komponensek. 

 

 Az y gyorsuláskomponens periodikussága alapján megbecsülhetjük a körmozgás 

periódusidejét, fordulatszámát és szögsebességét. A mobilos gyorsulásmérésnél az idő ms 

egységekben van. Leszámolva, hányszor lesz nulla az y irányú gyorsulás 5s alatt, úgy 

találtuk, hogy nyolcszor. Mivel 1 körülfordulás alatt kétszer lesz nulla, ez négy 

körülfordulást jelent. Így a körmozgás periódusideje 1,2s. Ez megfelel 0,8 (1/s) 

fordulatszámnak, ami percenként 48 fordulatot jelent. Ez jó közelítéssel adja vissza a 

„hivatalos” 45/min fordulatszámot. A szögsebesség kb. 5 (1/s) volt. 

 

3. Inga mozgás gyorsulása 

 

  
 

26 - 27. ábra: A telefont ingaként rögzítettük, ügyelve arra, hogy ha leesne, ne legyen baja. 
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28. ábra: A lengő mobilt filmeztük a Nokia telefonnal, a készült videót trackerrel elemeztük.  

A kitérés (x)- idő grafikont mutatja az ábra. Periódusidő: 1,5s. 

 

 
 

29. ábra: Az elmentett adatok alapján ábrázoltuk a mobil ingánk gyorsulását az idő függvényében.  

A gyorsulás x komponensének időbeli változását mutatja az ábra m/s
2
 egységekben. 
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30. ábra: A lengő telefon x,y,z irányú gyorsulás komponensei nem mutatják az inga gyorsulásának 

megszokott szinuszos gyorsulását (alapvetően az y irányban történt a lengés).  

Ennek a kalibráció hibája mellett az is oka lehet, hogy lengése közben kissé elfordult. 

 

 

4.Kocsik ütközése 

 

Kiskocsikhoz gyenge laprugókat erősítettünk. Az egyik kiskocsira kötöztük a 

gyorsulás mérős mobilt, majd a másik kiskocsit a rugó gyenge összenyomásával 

nekiütköztettük a mobilos kocsinak (31-34.ábrák). A kocsik mozgásáról mobillal videót is 

készítettünk. 
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31 – 34. ábra: A kiskocsira rögzített mobil állt, a másik kocsit laprugó összenyomásával 

nekilöktük, az eseményeket a másik mobillal felvettük, trackerrel elemeztük. A kocsin lévő mobil a 

 gyorsulást rögzítette. 

 

 

 
35. ábra: A kiskocsik ütközését rögzített videó elemzése alapján látszik a kocsik ütközése 

 és a visszapattanás is. 

 
Az egyik ilyen ütközés eredménye látszik a 35. ábrán. A kékkel jelölt kocsin volta a mobil, 

ez kb. 27 cm-rel előbbre állt, mint a másik. A sín végén lévő kiskocsit (barna görbe) 1,5s-

kor indítottuk a rugóval. Nem sokkal ezután nekiütközött az előtte álló kocsinak, ennek 

következtében megállt, sőt visszafelé indult. Majd a rugós ütközője miatt újra 

visszapattant a sín végi ütközőről. A mobilos kocsi előbb gyorsulva megindult, majd 
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fékeződött. A 36. ábra a kocsik sebességét, a 37. ábra a gyorsulásokat mutatja. A 38. ábra 

a kocsira rögzített mobil gyorsulás szenzora által szolgáltatott adatokat mutatja. A 

gyorsulások nem adják vissza tökéletesen a videó elemzéssel kapott adatokat, ami az 

alkalmazás kalibrálásának hibája lehet. 

 

 
 

 36. ábra: A kocsik sebesség – idő grafikonja. Jól látszik a rugóval meglökött 

 kocsi pattogása (narancsszínű) 1,5 és 2 s környékén. 

 

 
 

37.ábra: Az ütköző kocsik gyorsulása. Jól látszik az ütközéskor fellépő nagyobb, 

 és előjelet váltó gyorsulás 1,5 és 2s között. 



Mérések okostelefonnal  Hegyi Tünde – Janotka Dóri  

Szent László ÁMK, Baja 22 

 
 

38. ábra: A mobil által rögzített gyorsuláskomponensek ütközéskor. 
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