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Foucault-inga házilag 

 

Még 1999 nyarán láttam Párizsban a Panthéonban az eredeti Foucault-ingát, és azóta 

készültem arra, hogy egyszer megismétlem ezt a kísérletet. Több éves tervezgetés után, még 

aktív tanári időszakomban készítettem el az ingatestet, de a felfüggesztés kialakítására és az 

első kísérletekre csak ez év tavaszán került sor. 

A végső lökést Foucault születésének 200. 

évfordulója adta. Erre az alkalomra készült el 

végül a teljes inga, és 2019. szeptember 18-án, 

Foucault születésének bicentenáriumán 

lezajlott vele az első sikeres bemutató is a 

békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási 

Nyelvű Szakgimnáziumban. 

Az első lépés az ingatest elkészítése volt. Mivel nem akartam elektromágnes 

segítségével a súrlódásból és közegellenállásból adódó veszteségeket pótolni, ezért lényeges 

volt, hogy az ingatest kis méretű, de nagy tömegű legyen. Emiatt döntöttem úgy, hogy az 

ingatest anyaga ólom lesz. A közegellenállás további csökkentése érdekében az ingatestnek 

gömb alakúnak kell lennie, a gömbnek ugyanis kicsi az alaktényezője, ugyanakkor adott 

térfogat (és tömeg) mellett a gömb keresztmetszete a lehető legkisebb. 

A gömb alak házilagos elkészítése öntéssel vagy esztergályozással túl bonyolultnak 

tűnt ezért más megoldást kerestem. Emlékeztem arra, hogy a 70-es években léteztek olyan 

gömb alakú, alumíniumból készült autoszifonok (szódavizes palackok), amelyek űrtartalma 

két liter volt. Tanítványaimat ezért gyűjtőmunkára kértem, így sikerült egyiküktől egy ilyen 

használaton kívüli szódáspalackot megvenni. 

A palack alakja tökéletes gömb, csak az alján volt talpként egy fémgyűrű ráragasztva, 

ezt viszonylag könnyen le lehetett feszíteni róla. Ez a szifon lett az ingatest külső héja, ezt 

öntöttem ki ólommal. Ehhez ismét a diákjaim segítségét kértem, gyűjtőmunkájuk mintegy 

40 kilogrammnyi ólmot (horgászólom, betűólom, régi ólomcsövek stb.) eredményezett. A 

szokásos öntésre nem mertem vállalkozni, részben a balesetveszély miatt, részben azért, mert 

nem voltam benne biztos, hogy sikerül buborékmentesen teleönteni a palackot a 

megolvasztott ólommal. 



Helyette először kisebb adagokban (kb. 

2–3 deciliternyi) olvasztottam meg az 

ólomdarabokat, majd ezekből derékszögű 

háromszög keresztmetszetű rudakat öntöttem. 

Az olvasztáshoz egy villanyrezsót és egy 

aluedényt használtam. Az öntőforma L profilú 

alumíniumsín volt, melynek mindkét végét 

egy-egy lécdarabbal zártam le. Az alusínt úgy rögzítettem az asztalhoz, hogy az L profil 

mindkét szára 45°-os szöget zárt be a vízszintessel. Az ólom ebben néhány perc alatt 

megszilárdult, és egy csavarhúzóval könnyen ki lehetett pattintani belőle a szilárd ólmot. Az 

így elkészített rudak mérete olyan volt, hogy beleférjenek a szódásszifon nyílásán. 

A megfelelő mennyiségű ólomrúd elkészítése után következett a gömb ólommal 

történő kiöntése. Ehhez az üres szifont egy PB-palackról működő gázégő fölé rögzítettem, és 

a nyíláson keresztül a rudakat egyenként a palackba dugtam. A rudak így a szifon alján 

olvadtak meg, ezáltal az ólom fokozatosan kiszorította az összes levegőt belőle. Amikor a 

szifon teljesen megtelt ólommal, a gázégőt kikapcsoltam, és már csak az ólom 

megszilárdulását kellett megvárni. (Ez több óra volt, hiszen a gömb alak miatt csak kis 

felületen történt a hőátadás.) Ezzel az eljárással végül is egy alumíniummal borított 

ólomgömböt kaptam, melynek össztömege 26,3 kg lett.
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A felfüggesztéshez a szifon eredeti fejrészét használtam. Eltávolítottam belőle a szelep 

alkatrészeit, a kiálló részeket pedig vasfűrésszel levágtam. Az oldalán lévő nyílásokba 

ragasztópisztollyal PVC-t töltöttem, majd a megszilárdult ragasztót és egyenetlenségeket 

reszelővel és dörzspapírral elsimítottam. A fej tetején lévő csavart kicsavartam és a közepébe 

egy 2 mm-es furatot készítettem a felfüggesztő huzal számára. A felfüggesztő huzal 2 mm 

átmérőjű acélsodrony, ez az ingatest súlyának kétszeresét is elbírja. A szifonfejen átvezetett 

huzalt még egy átfúrt pénzérmén is áthúztam, majd a végére egy sodronyrögzítőt szereltem. 

         



A felső felfüggesztéshez Cardano-féle felfüggesztést terveztem. A csapágyaknál túl 

nagy a súrlódás, ezért csak az ékekkel történő megoldás jöhetett szóba. Azonban azt is 

biztosítani kellett, hogy az egymásra merőleges két tengely azonos magasságban legyen, és az 

egész rendszert házilag is el lehessen készíteni. A kezdeti ötletem az volt, hogy két pengét 

négy L profil-darab és csavarok segítségével egymáshoz rögzítek úgy, hogy éleik 

érintkezzenek egymással, és a pengék síkjai egymásra merőlegesek legyenek. Ezt az 

alkatrészt azután az egyik pengénél fogva két kampóra függesztettem, a szabadon maradt 

másik pengére pedig az inga huzalához csatlakozó két kampót akasztottam. Az első 

kísérleteknél azonban azt tapasztaltam, hogy a pengék lengés közben periodikusan 

meghajlottak, és emiatt az inga lengései elliptikussá váltak. Ennek kiküszöbölésére a pengéket 

2-2 vaslap közé szorítottam, melyek megakadályozták a pengék meghajlását. A kész 

felfüggesztés végső változata a képeken látható. 

         

Az otthoni kísérletekben azonban továbbra is elliptikussá váltak a lengések, sőt az 

ellipszis nagytengelye gyorsabban fordult el, mint az óránként szögelfordulást megadó 

α = 15°·sin φ képlet alapján várható volt. (Békéscsabán gyorsabban forgott a Föld.☺) Hosszú 

kísérletezés után kiderült, hogy a problémát a nem kellően merev felfüggesztés okozza. 

Észrevettem ugyanis, hogy a garázs falára szerelt akasztófa-szerű állvány vízszintes rúdja a 

lengések ütemében vízszintesen meghajlik, noha 30 mm × 30 mm-es acél zártszelvényből 

készült. (A rúdra egy lézert erősítve annak fénye a szemközti falon jól láthatóvá tette ezeket a 

periodikus meghajlásokat.) Ezután a kb. 2,5 méteres ingát a padlásfeljáróba rögzített 

74 mm × 54 mm-es lécre függesztettem. Az itt végzett kísérletek során jöttem rá arra, hogy ha 

a lengéseket olyan síkban indítom, hogy az inga kezdetben csak az egyik éken lengjen, akkor 

még kétórányi lengés során sem válik elliptikussá a lengés. 

  



Ennek a tapasztalatnak a birtokában készítettem el 74 mm × 54 mm-es lécekből az 

iskola aulájában az inga felfüggesztését, amelyet csavarokkal a második emeleti korláthoz 

rögzítettem. 

         

A felfüggesztést úgy állítottam be, hogy az inga egyensúlyi helyzete a padlón lévő 

kétsornyi sötét járólapok közti fuga fölött legyen, és az egyik ék ebbe az irányba, a másik erre 

merőlegesen álljon. Ez a fuga az aulában álló egyik oszlopnál végződött, így az ingát az 

oszlop felé kitérítve, és fonállal rögzítve elértem, hogy az inga kezdeti lengési síkja erre a 

fugára illeszkedett. 

         

A kezdeti lengési síkban egy lézeres vízszintezőt is elhelyeztem úgy, hogy annak 

fénye is egybeesett a kezdeti lengési síkkal. A lézerfény az egyensúlyban lévő, illetve az 

indítási helyzetben lévő ingát is pontosan középen világította meg. A kitérített ingatestet 

annak kerületénél kb. 25 cm-rel hosszabb szalaggal fogtam át, és ezt a szalagot kötöttem 

fonállal az oszlophoz. (A szalag a fonállal ellentétben nem csúszkált el az ingatesten, a fonalat 

viszont egyszerűbben lehetett elégetni az indításkor.) Az indítás pillanatai jól láthatók az 

ingáról készített videón: a fonál elégetésekor a szalag meglazulva leesett az ingáról, az inga 

pedig elindult. 

Az indítás után az inga a fuga fölött, a lézer által is jelzett síkban lengett. (A 8,97 m 

hosszú inga lengésideje kb. 6 másodperc volt.) A lézerfény az ingát a kezdeti lengések során 

pontosan középen világította meg. A fuga mellé két filctollat állítottam. Rövid idő múlva 



(indítás után 3 perc 11 másodperccel) az inga már el is eldöntötte az első filctollat, jelezve, 

hogy az inga lengési síkja elfordult. Már ekkor is megfigyelhető volt, hogy a lengési sík 

elfordulása miatt a lézerfény a lengések ütemében periodikusan jobbra–balra mozog az ingán. 

A sorra eldőlő filctollakat újra és újra felállítva látható volt, hogy a lengési sík elfordulása 

idővel egyre nagyobb és nagyobb lett, és a lézerfény egyre nagyobb elmozdulásai az ingán 

ugyanezt jelezték. A kísérlet végső eredménye tehát: Békéscsabán is forog a Föld. 
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 A cikkhez kapcsolódó fotók és videók elérhetők a FizKapu honlap FizTan – 

LETÖLTHETŐ rovatában. Az ingáról készült videó Foucault-inga Békéscsabán címmel 

megtalálható a FizFilm – MECHANIKA rovatban és a YouTube-on is. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Az ólom olvasztását és öntését csak a szabadban vagy nagyon jól szellőző térben végezzük, 

hogy az ólomgőzök ne kerüljenek a szervezetbe. Az olvadt ólommal körültekintően 

dolgozzunk, mert súlyos égési sérüléseket okozhat. 

 

http://www.fizkapu.hu/fiztan/toltes/t_0050.html
http://www.fizkapu.hu/fiztan/toltes/t_0050.html
http://www.fizkapu.hu/fizfilm/fizfilm1.html
https://youtu.be/K4-pSjIfx4c

