
Consult-Exim 1025 Budapest Törökvész út 58. Tel: 394-1811 info@consultexim.hu www.consultexim.hu 69

 
2.1 Fizika - Mechanika 
2.1.3 Folyadékok mechanikája 
 
Folyadékok mechanikája - Víznyomás 
Eszközök és kísérletek a folyadékok mechanikájának vizsgálatához 
 
A nyomás sokoldalúsága 
P0407700 
Ha egy mérőtojást belemerítenek a vízbe, a manométer 
száraiban a folyadékszintek között magasságkülönbség 
lesz. A folyadékban tehát nyomás uralkodik, amely az 
úgynevezett hidrosztatikai nyomás. A pontos vizsgálat 
megmutatja, hogy a hidrosztatikai nyomás a szonda 
bemerülési mélységével arányosan növekszik.  
A gumival bevont membrán minden irányba foroghat, 
emellett megmutatja, ha a bemerülési mélység nem 
változik, ugyanaz a nyomás áll fenn, azaz a hidrosztatikai 
nyomás független az iránytól.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Eozin mikroszkóphoz, 25g 31296.04 1 
Csúszka mérőrúdhoz, 2 db 02201.00 1 
Mérőrúd, l = 1m  03001.00 1 
Tölcsér, felső átmérő = 50mm, üveg 34457.00 1 
Hartl-féle mérőtojás 02635.00 1 
Kád 360mm x 230mm x 260mm, üveg 64552.00 1 
Talp -PASS-  02006.55 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Fizikai bemutató kísérletek, Mechanika, Hangtan, Hőtan, C kiadás, 1. 
rész” (01146.01) 

 
 
 

 
Hartl-féle mérőtojás 
Eszköz a hidrosztatikai nyomás sokoldalúságának bemutatásához és a 
hidrosztatikai nyomás különböző mélységekben történő méréséhez. A 
mérőtojás egyik oldala gumimembránnal van bevonva és egy fémcsövön 
keresztül folyadékmanométerrel van összekötve. A tojás két műanyag szíjas 
zsinórtárcsa segítségével a tengelye körül forgatható.  
Műszaki adatok: 
⋅ tojás átmérője: 50mm 
⋅ bemerülési mélység: 250mm 
⋅ teljes hossz: 600mm 
02635.00 
 
Tartalék membrán mérőtojáshoz, 5 darab 
Tartalék membrán a Hartl-féle mérőtojáshoz. 
Cikkszám Megnevezés 
02635.01 Tartalék membrán mérőtojáshoz, 5 db 
 
Közlekedő edények 
4 különböző átmérőjű és különböző alakú összekapcsolt üvegcső kerek talpon. 
Műszaki adatok: 
⋅ csőhossz: 140mm 
02648.00 
Nyomásátadó berendezés 
Eszköz a folyadékokban történő nyomásterjedés szemléltetésére. 
⋅ Üveg edény különböző magasságokban elhelyezett manométer csövekkel 
⋅ Kerek talpon 
⋅ Gumilabda a nyomás változtatásához 
Műszaki adatok: 
⋅ magasság: 300mm 
02626.00 
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Hidrosztatikai nyomás 
P0407501 
Ennél a kísérletnél az U-csöves manométerbe színezett 
vizet töltenek. A két szár folyadékfelületének 
meniszkusza közötti magasságkülönbség a két szár 
között uralkodó nyomáskülönbség mértéke.  
A kísérlet során a hidrosztatikai nyomás és a szonda 
bemerülési mélysége közötti arányosságot mutatják be.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
U-csöves manométer 03090.00 1 
Merülő szonda, 4 db-os készlet 02633.00 1 
Csúszka mérőrúdhoz, 2 db 02201.00 1 
Tölcsér, felső átmérő: 100mm, üveg 34460.00 1 
Állványtalp -PASS- 02005.55 1 
Tartón elhelyezett asztalka  08060.00 1 
Főzőpohár 600ml, alacsony 36015.00 1 
Gumitömlő, belső átmérő: 6mm, l = 1m 39282.00 1 
Mérőrúd, l = 1m  03001.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 1. rész” (01146.01) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Merül ő szonda, 4 db-os készlet 
Üvegcső szonda a hidrosztatikai nyomás igazolására és mérésére valamint az 
irányfüggetlenségének bemutatására.  
Műszaki adatok:  
⋅ szondahossz: 300mm 
Cikkszám Megnevezés 
02633.00 Merülő szonda, 4 db-os készlet 
 
Merül ő szonda 
Üvegcső harang alakú véggel, hidrosztatikai nyomásos kísérletekhez alkalmas. 
Műszaki adatok: 
⋅ szondahossz: 300mm 
02632.00 
 
U-cső 
Üvegcső két nem keveredő folyadék fajsúlyának összehasonlító méréséhez.  
Műszaki adatok: 
⋅ belső átmérő: 8mm 
⋅ magasság: 500mm 
02640.00 
 
Szonda hidrosztatikai nyomáshoz 
Három szondából álló készlet, annak bemutatására, hogy a hidrosztatikai nyomás 
független az iránytól, de függ a bemerülési mélységtől.  
Műszaki adatok: 
⋅ hossz: 180mm 
02634.00 
 
U-csöves manométer 
Folyadék-manométer, pl. folyadékok sűrűségének vagy a folyadékokban lévő 
nyomás meghatározására. Üvegből készült U-cső, könnyűfém lemezen a szárak 
között skálázással; kívül lehetőség a szabad graduálásra; 2 gumidugó a nyílások 
lezáráshoz.  
Műszaki adatok: 
⋅ szárhossz: 270mm 
⋅ skálázás (5-ös lépésekben): 100...0...100 
⋅ méretek [mm]: 305 x 60 
03931.00 
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U-csöves manométer, kivetíthető 
Nyitott vagy zárt folyadék-manométer folyadékok sűrűségének vagy a 
folyadékokban lévő nyomás meghatározására.  
⋅ üvegből készült U-cső 2 csatlakozógombbal 
⋅ plexiüveg® lapra szerelve 
⋅ kivetíthető skála mm-osztással és demonstratív cm-osztással 
⋅ fogantyú az állványon történő tartáshoz 
Műszaki adatok: 
⋅ szárhossz: 400mm 
⋅ gombátmérő da: 8mm 
⋅ skálahossz: 290mm 
⋅ fogantyú átmérő: 10mm 
⋅ fogantyú hossz: 30mm 
⋅ méretek fogantyú nélkül (mm): 500 x 98 
03090.00 

 

 
A hidrosztatikai nyomás mérése fenéknyomás 
készülékkel - A hidrosztatikai paradoxon 
P0407601 
Ez az eszköz igazolja, hogy a nyomás, amelyet a víz gyakorol 
egy bizonyos felületi elemre az edény alján, csak a 
folyadékmagasságtól, és nem az edény formájától függ.  
Különböző alakú edényeket megtöltenek vízzel és egymás után 
összekötik őket membránszenzorral. A mindenkor uralkodó 
fenéknyomás deformálja a rendkívül rugalmas gumimembránt, 
amelynek az alakváltozását egy mérőmutatóra átviszik. A 
kitérés egy eltolható súlydarab ráhelyezésével kompenzálható.  
A súly tömegéből és forgástengelytől való távolságából meg 
lehet határozni a nyomásváltozást. Egy második, függőlegesen 
eltolható mutató jelzi az edény töltöttségi szintjét.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Fenéknyomás készülék 02638.00 1 
Talp -PASS-  02006.55 1 
Kád, 360mm x 230mm x 260mm, üveg 64552.00 1 
Hartl-féle mérőtojás 02635.00 1 
Főzőpohár 600ml, alacsony 36015.00 1 
Tölcsér, felső átmérő: 50mm, üveg 34457.00 1 
Mérőrúd, l = 1m  03001.00 1 
Csúszka mérőrúdhoz, 2 darab 02201.00 1 
Eozin mikroszkóphoz, 25g 31296.04 1 
egyéb eszközök 

 

Fenéknyomás készülék és tartozékai 
Eszközkészlet a hidrosztatikai nyomás mennyiségi meghatározásához, a 
nyomás és a töltési magasság közötti lineáris összefüggés vizsgálatához.  
Tartalmazott kiegészítők: 
⋅ Hengeres üvegcső, üveg könyökcső, lépcsős üvegcső, műanyag tölcsércső, 

3 db gumimembrán, tömítés készlet 
Műszaki adatok: 
⋅ edénymagasság:  250mm 
⋅ csőátmérő, belső, lent:  26mm 
⋅ mérőmutató hossza:  210mm 
⋅ teljes magasság:  350mm 
⋅ aljlemez felülete (mm): 280 x 110 
Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 
02638.00 Fenéknyomás készülék 02638.01 Hengres cső, üveg 
02638.02 Könyökcső, üveg 02638.03 Cső, lépcsős, üveg 
02638.04 Tölcsércső, műanyag 02638.05 Gumimembrán, 3 db 
02638.06 Tömítés, készlet 
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Felhajtó erő - Archimedes törvénye 
A piros tömör henger pontosan beleillik az átlátszó üreges hengerbe.  
Mint a kép is mutatja a két hengert egymással összekötik és egy erőmérőre 
(1N) akasztják. Leolvassák a két, eleinte levegőben található henger teljes 
súlyerejét. Utána a piros hengert teljesen belemerítik a vízbe. A kijelzett erő 
kisebb.  
Ha pedig az átlátszó üreges hengert vízzel feltöltik, a jelzett erő ismét eléri az 
eredeti értékét. A kísérlet mutatja, hogy a súlyveszteséget, amelyet a piros test 
a vízbe merülés során elszenved, egy éppolyan nagy vízzel töltött henger 
súlyereje kiegyenlíti.  
Cikkszám Megnevezés 
02002.55 Háromláb -PASS- 
02028.55 Állványrúd „PASS” 
02040.55 Kettős karmantyú 
02051.00 Fogantyú horoggal 
02090.00 Horgászzsineg, tekercs 
02636.00 Üreges és tömör henger (Archimedesi henger) 
03060.03 Precíziós erőmérő finom- és szemléltető osztással - fém 
 
Cikkszám 
34231.00 Állóhenger simára csiszolt peremmel 
 
Üreges és tömör henger (Archimedesi henger) 
Eszköz Archimedes törvényének (a folyadékokban a testre ható felhajtó erő) 
igazolására.  
⋅ tömör henger, pontosan beleillik az üreges hengerbe 
⋅ mindkét henger horoggal van ellátva 
Műszaki adatok: 
⋅ hengerméret 

⋅ magasság: 57mm 
⋅ átmérő: 33mm 

02636.00 
 

 

 

Folyadékok sűrűségének meghatározása 
P2140100 
Egy Mohr-mérleg segítségével meghatározzák a víz és a 
glicerin sűrűségét a hőmérséklet függvényében.  
A folyadékok sűrűségét a felhajtó erős eljárásnak 
megfelelően a Mohr-mérleggel határozzák meg 0°C és 
50°C közötti hőmérséklet tartományban. A Mohr-mérleg 
rho < 2g/cm3 sűrűségű mérési pontosságot tesz lehetővé. 
A folyadékok temperálásához vízfürdőt használnak. Hogy 
0°C-os hőmérsékletet érjenek el, jeges vizet használnak 
nátrium-klorid hozzáadásával, a hőmérsékletet 20°C fölé 
termosztáttal állítják be.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Beakasztós termosztát A 100, 100°C-ig 46994.93 1 
Kiegészítő készlet A 100 termosztáthoz 46994.02 1 
Westphal/Mohr-féle sűrűség mérleg 45016.00 1 
Víz, desztillált 5l 31246.81 1 
Fürdő termosztáthoz, 6l, makrolon 08487.02 1 
Glicerin, 99%, 250ml 30084.25 2 
Nátrium-klorid, reinst 500g 30155.50 1 
„Laboratóriumi kísérletek - Fizika” (16502.32) (csak angol nyelvű) 
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Mohr-Westphal-féle sűrűség mérleg 
Ez a mechanikus precíziós karos mérleg folyadékok és szilárd testek 
sűrűségének meghatározására szolgál. A mérlegkar megtámasztása 
magasságában állítható állványon lévő acél éleken történik. A lovassúlyok 
rögzítéséhez a mérlegkar egyik oldalán 9 rögzítő hely található. A másik 
oldalon a kar ellensúllyal és egy vékony hegyű mutatóval van ellátva. A tömör 
fémből készült állvány három lábon áll, amelyekből az egyik 
szintezőcsavarral rendelkezik. Stabil fadobozban szállítják.  
Kellékek: 
⋅ futósúlyok 
⋅ Reimann-féle süllyesztőtest 

üvegből, platinahuzallal és 
horoggal 

⋅ kosár felfüggesztő berendezéssel 
szilárd testek sűrűségének 
meghatározásához  

⋅ süllyesztő üveg, tartalom: cca. 
100ml 

⋅ beakasztós hőmérő 
⋅ csipesz 
⋅ főzőpohár 

Mérési tartomány: 
⋅ sűrűségtartomány: 0,000...2,000 

g/cm3 
⋅ érzékenység: 0,0001 g/cm3  

 
Cikkszám Megnevezés 
45016.00 Westphal/Mohr-féle sűrűség mérleg 

 
Úszás, lebegés, süllyedés 
P0527001 
Egy vízzel töltött és gumidugóval lezárt álló hengerben 
Cartesian bóják vannak. Kézzel különböző erősségű 
nyomóerőt fejtenek ki a gumidugóra és a bóják 
viselkedését figyelik.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Cartesian bóják, 3 darab 03820.03 1 
Álló henger 360ml, d = 40mm, h = 400mm 34217.00 1 
Gumidugó, 34/41 furat nélkül 39261.00 1 
Gumihólyag, 10 darab 02620.03 1 
Rézdrót, d = 0,5mm, l = 50m 06106.03 1 
Sörét, d = 1mm, 100g 44105.00 1 
Kémcső, d = 16mm, l = 160mm, 10 darab 37656.03 1 
egyéb eszközök 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Mechanika 1/2 rész” 
(01141.21) 

 
 
Cartesian bója, 3 darab 
Színes üvegből készült. 
03820.03 
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Szél-, víz-, gőzkerék 
Áramló folyadékokban vagy gázokban használható futókerék. Alkalmas 
vízkeréknek illetve pl. láng vagy más hőforrás okozta légáramlás igazolására.  
⋅ 12 lapát a kerékagyba történő behelyezéshez 
⋅ a lapátok szöge tetszés szerint beállítható 
⋅ tartórúdon elhelyezett kerékagy 
⋅ műanyagból 
⋅ kerék átmérője: 120mm 
⋅ rúd hossza: 220mm 
02527.00 

 

 

Áramfejlesztés Pelton-turbina segítségével 
P0531700 
Egy Pelton-turbinát csatlakoztatnak egy vízvezetékre, amelyet 
így a vízsugár hajt.  A turbina tengelyét egy hajtószíjon 
keresztül összekötik egy generátorral, amely viszont egy 
izzólámpához van csatlakoztatva. A kísérlet során megfigyelik, 
hogy a generátor kimeneti teljesítménye, a lámpa fényessége, 
annál nagyobb, minél nagyobb a turbina futókerekére csapódó 
víz áramlási sebessége.  
Az áttétellel ellátott generátorként működő motor és a 
lámpafoglalat közé munka- és teljesítménymérőt (13715.93) 
kapcsolnak a mennyiségi vizsgálatokhoz.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Pelton-turbina  02521.00 1 
Tömlőbilincs d = 12...20mm-hez 40995.00 2 
Hajtószíj  03981.00 1 
Lámpafoglalat E10 06170.00 1 
Izzólámpa 3,5V/0,2A, E10, 10 darab 06152.03 1 
Motor áttétellel, 12V- 11610.00 1 
Gumitömlő, belső átmérő: 8mm, l = 1m 39283.00 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Mechanika 1/2 rész” (01141.21) 

 
 
 
 
 
 

 

Pelton-turbina (vízturbina) 
Nagy hatásfokú, teljesen átlátszó eszköz,  egy szabadsugár turbina 
működésének bemutatására valamint teljesítmény és hatásfok 
meghatározására.  
A futókerék tengelye oldalirányban az eszközből ki van vezetve és egy 
kötéldobbal ellátott szíjtárcsát tart egy generátor meghajtásához vagy egy 
teher felemeléséhez.  
⋅ vízbeáramlás tömlőcsatlakozóval ellátott fúvókán keresztül  
⋅ vízkifolyás csőleágazón keresztül 
Műszaki adatok: 
⋅ kerék átmérője: 95mm 
⋅ vízbeáramlás, csatlakozó: 8...12mm 
⋅ vízkifolyás, csatlakozó: 20mm 
02521.00 
 
Kaplan-turbina, modell 
Egy túlnyomásos turbina működési modellje.  
⋅ csőleágazó tömlőcsatlakozóval, vízvezetékhez 
⋅ forgórész tengely zsinórtárcsával 
Műszaki adatok: 
⋅ csőleágazó átmérője: 12mm 
⋅ turbina magassága: 200mm 
02524.00 
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Átfolyócső állandó átmérővel 
Eszköz a folyadékáramok csövekben, súrlódás következtében történő 
nyomásveszteségének bemutatására.  
⋅ üveg 
⋅ 4 csőtoldat a nyomás jelzéséhez 
Műszaki adatok: 
⋅ belső átmérő: 7mm 
⋅ falvastagság: 1mm 
⋅ hossz: 350mm 
⋅ csőtoldatok: 
⋅ hossz: 200mm 
02765.00 
 
Átfolyócső különböző átmérővel 
Eszköz az áramlási sebesség statikus nyomása függőségének bemutatására.  
⋅ üveg 
⋅ a csővégeken 7mm-es átmérőre szűkítés, a cső közepén pedig 4mm-es 

átmérőre 
⋅ 5 csőtoldat a nyomás kijelzéséhez 
Műszaki adatok: 
⋅ belső átmérő: 9mm 
⋅ falvastagság: 1mm 
⋅ hossz: 360mm 
⋅ csőtoldatok: 
⋅ hossz: 200mm 
02766.00 

 

Áramvonalak kivetítve 
Eszközök áramlások és áramlási testek írásvetítőn történő vizsgálatához. Ezek az eszközök kiválóan alkalmasak 
szemléltetési célokra.  
Lamináris és turbulens áramlások 
P0532800 
Miért repül egy repülőgép? 
Mit értünk egy autó cW-értéke alatt? 
Hol viszi el illetve rakja le a folyó az üledéket? 
Ilyen jellegű kérdéseket az áramvonal készülékkel 
szemléletesen meg lehet magyarázni.  
Egyenlő távolságban lévő csövek rendszeréből egy készenléti 
tartályból színezett víz folyik be laminárisan egy vízáramba 
és képez egyenként látható vízszálat. Írásvetítővel az 
áramvonal képek egy vászonra vetíthetők. A színes oldat 
célzott befecskendezésével turbulens áramlási viszonyokat is 
lehet vizsgálni.  
A víz egy tartályon keresztül laminárisan folyik egy kísérleti 
felületre. Egy gát segítségével a vízállást adott áramlás 
mellett meghatározott magasságra  be lehet szabályozni. Az 
áramlási sebességet két állítólábbal meg lehet változtatni.  
A vizsgálandó áramlási testet egyszerűen behelyezik az 
áramlásba.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Ibolyakék kristály, indikátor 25g 31488.04 1 
Írásvetítő OHP 536P 47185.93 1 
Szintmérő 150ml, SB19 36515.00 1 
Áramlási kád kivetítéshez 11210.30 1 
Modellek áramvonal készülékhez, 1 11210.31 1 
Modellek áramvonal készülékhez, 2 11210.32 1 
Állványok, felhasználásra kerülő anyagok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Mechanika 1/2 rész” 
(01141.21) 
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2.1 Fizika - Mechanika 
2.1.3 Folyadékok mechanikája 
Áramvonal készülék 
Eszközkészlet a lamináris és turbulens áramlási viszonyok és sebességek kísérleti vizsgálatához és bemutatásához 
körüláramlott testek mellett és csatornarendszerekben.  
⋅ két lépcsőben max. 19 áramlási modell áll rendelkezésre 
⋅ az áramlási kádba a modell behelyezése egyszerű 
⋅ a beállítás nem időigényes 
⋅ egy átlátszó fedőlapnak köszönhetően - amelyet a kísérlet során vízzel benedvesítenek - a modellkontúroknak és az 

áramlásoknak abszolút éles képe van 
⋅ közvetlen csatlakozás a vízvezetékhez 

 
Cikkszám Megnevezés 
11210.30 Áramlási kád kivetítéshez 
11210.31 Modellek áramvonal készülékhez, 1 
11210.32 Modellek áramvonal készülékhez, 2 

 
 
 

 
 

 

Áramlási kád kivetítéshez 
Kád kivetítő kerettel, készenléti tartállyal, kifolyórendszerrel és átlátszó fedőlappal 
behelyezhető áramlási testekkel. 
⋅ kifolyórendszer 12 nyílással 
Műszaki adatok: 
⋅ kivetíthető felület (mm): 210 x 190 
⋅ keret mérete (mm): 270 x 370 x 60 
Tanács: Szükséges továbbá: 
⋅ Modellek áramvonal készülékhez, 1 11210.31 
⋅ Modellek áramvonal készülékhez, 2 11210.32 
11210.30 
Modellek áramvonal készülékhez, 1 
11 áramlási test modell a körüláramlott testeknél keletkező örvények vizsgálatához. 
Műszaki adatok: 
⋅ egyszerű modellek fekete műanyagból 
⋅ fekete műanyag modellek mindig átlátszó lemezen, az áramlási kádba történő 

közvetlen behelyezéshez fogantyúval ellátva 
⋅ átlátszó lemez mérete (mm): 200 x 185 
Egyszerű 
modellek 

Áramvonal 
modellek 

Kísérlet 

Henger Nem szelvényezett 
szárny 

Sebességtér az ívelt lemez felett és 
alatt 
Dinamikus felhajtó erő a Bernoulli-
egyenletből 

Félhenger Szárny 
fékszárnnyal 

Szétcsapható fékszárny 
A sebességtér és a dinamikus 
felhajtóerő vizsgálata 

Háromélű prizma Bővített csatorna, 
áramvonalas alakú 

Szűkülő illetve táguló csatorna 
Összefüggés az áramlási sebesség és 
a vízszál távolság között 

Áramvonal profil Egyenes csatorna Lamináris áramlás 
Auto, ívelt, tömör   
Auto, lapos, 
nyújtott 

  

Ház   
11210.31 
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2.1 Fizika - Mechanika 
2.1.3 Folyadékok mechanikája 
 
Modellek áramvonal készülékhez, 2 
8 áramlási test modell tároló dobozzal, fekete műanyag modellek, mindig 
átlátszó lemezen, az áramlási kádba történő közvetlen behelyezéshez 
fogantyúval ellátva. 
Műszaki adatok: 
⋅ átlátszó lemez mérete (mm): 200 x 185 
 
Áramvonal modell Kísérlet 
Táguló csatorna Lamináris és turbulens áramlás 

változó keresztmetszetű csatornában 
Táguló csatorna áramlásterelővel Egy áramlásterelő (fémrács) 

hatásmódja 
Csatorna, ívelt Sebességprofil ívelt csatornában 
Csatorna, gáttal A gát hatása a sebességprofilra és az 

örvényképződésre 
Csatorna, U-alakú  
Hajlított csatorna  
Hajlított csatorna vezetőlapáttal Változó sebességprofil a hajlított 

csatornához képest 
Szabadsugár fúvókanyílás Áramlási viszonyok egy folyadék 

fúvókanyílásból történő 
kiáramlásánál 

 
11210.32 

 
 

 

 
Vízhullám készülék 
Ezt a készüléket a mechanikai hullámok vízhullámok segítségével történő bemutatására használják. Ezzel nagyon 
egyszerű a hullámok tematikájának bevezetése.  
Vízhullám készülék 
A hullámok tulajdonságainak, mint  visszaverődés, diszperzió, törés, interferencia, elhajlás és Doppler-effektus 
bemutatására. Visszaverődésmentes hullámkád állítható lábakon, képfordító tükör, homályos üveglap, változtatható 
amplitúdójú és frekvenciájú gerjesztőrendszer, stroboszkóp a hullámok szinkron vagy „lassított” ábrázolásához. LED 
kijelző a frekvencia megjelenítéséhez. 
⋅ kivetítés homályos üveglapra, asztallapra vagy falra 
⋅ hullámkeltő: szimpla-, dupla- és 3 további ráhelyezhető érintő, síkhullám gerjesztő 
⋅ plexiüveg test: szimpla és dupla rés, konkáv és konvex lencse, prizma/plánparallel lemez 
Műszaki adatok:  
⋅ kivetíthető felület (mm): 300 x 300 
⋅ kádfelület (mm): 300 x 350 
⋅ stroboszkóp kvarclámpa: 12V-/50W 

 
Tanács: Szükséges továbbá: 
⋅ Áramellátás: 12V-/5A, pl. 

⋅ Több fokozatú transzformátor egyenirányítóval 14V~/12V-, 5A 13533.93 
⋅ Beállítható transzformátor egyenirányítóval 15V~/12V-, 5A  13530.93 
⋅ Beállítható transzformátor 25V~/20V-, 12A    13531.93 
⋅ Beállítható transzformátor analóg kijelzővel 25V~/20V-, 12A  13532.93 
⋅ vagy hasonló 

Cikkszám Megnevezés 
11250.00 Vízhullám készülék, komplett 


