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2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 
Optika 
Az optikai jelenségek megfigyelésekor rendszerint közvetlenül a szemlélő érzékelését célozzák meg, úgyhogy az 
optikai kísérletek mindig is csábítóak voltak. A Phywe eszközkínálatával nemcsak az iskolai optika hagyományos 
területei, mint a geometriai optika, hullámoptika fedhetők le kísérletileg az összes részterületükkel és a színtannal együtt 
kompletten, hanem azon túl egy lézer-fényforrás bevetésével modern témák, mint a holográfia és az interferometria is 
feldolgozhatók.  
Az egyes standard eszközök mellet bemutató rendszerek, tanulói- és gyakorlórendszerek állnak rendelkezésre a 
hozzátartozó tárolóval együtt.  
A kísérleti leírások segítségével minden kísérlet időtakarékosan és biztosan összeállítható és elvégezhető a tanár és a 
diákok számára is.  
 
Optika tanulói rendszer 
⋅ egyforma alapanyag minden iskolai fokozat számára 
⋅ célcsoport-specifikus, egymásra épülő részek 
⋅ részletes kísérleti leírás 
 

 

Kézikönyv az optika tanulói oktatórendszerekhez 
Kísérleti leírások lépésekkel, és tanári kísérőszöveg eredményekkel.  
Tanács: 
 
A leírt kísérletek témakörei az 1.2 fejezetben találhatók. 
Cikkszám Megnevezés 
01164.01 Tanulói kísérletek - Fizika, Optika 
01167.01 Tanulói kísérletek - Fizika, Hullámoptika 
 
 
 

 
 
TESS Optika 
Az optika eszközrendszer egymásra épülő készletekből áll. Az OE1, OE2, OE3 valamint a színkeverés és hullámoptika 
kiegészítő készletekkel mind a 99, fenti kézikönyvben leírt kísérlet elvégezhető.  
Tanács: 
A különböző készletek pontos leírása az 1.4.4 TESS Optika fejezetben található. 
 

 
 
 
Cikkszám Megnevezés 
13276.88 TESS Optika OE1 
13277.88 TESS Optika OE2 
13280.88 TESS Optika OE3 (Hullámoptika) 
 
2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 
Optika tanulói rendszer világító dobozzal 
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Optika világító dobozzal 

 

3│ Trapéz alakú test, 60°-os 
szög 
Plexiüvegből készült test, fehér 
hátoldallal, 60°-os trapézszöggel.  
09810.02 
4│ Modelltest, derékszögű 
Plexiüvegből készült test, fehér 
hátlappal. 
09810.03 
5│ Lencsemodell, 
síkdomború, f = +100mm 
09810.04 
6│ Lencsemodell, síkhomorú, 
f = -100mm 
09810.05 
7│ Küvetta, kettős félkör, R 
= 30mm 
Kétkamrás, plexiüvegből készült 
küvetta, fehér fenéklappal. 
09810.06 
8│ Síktükör 50mm x 20mm-
es tartón 
08318.00 
9│ Fémtükör konkáv-konvex 
Mindkét oldalán csiszolt fémtükör. 
09812.00 
10│ Optikai korong 
Fehér műanyag korong teljes körrel 
és 1°-os szögskálával.  
09811.00 

1│ Világító doboz, halogén 
12V/20W 
Műanyag világítótest asztali 
kísérletekhez. Lezárható fény-
kilépőnyílás párhuzamos és divergens 
fénynyalábokhoz, valamint 
színkeverési kísérletekhez. 
Kondenzorlencse és 110cm-es kábel 
4mm-es dugókkal. 
Tartalmazott kiegészítők: 
3 szorosan záródó blende, 2 blende 1 
ill. 2 réssel és 3 ill. 5 réssel 
(résszélesség 1mm), 
1 halogén izzólámpa 12V/20W 
(08129.09) 
 

Méretek (mm): 170 x 60 x 60 
a világító doboz kiegészíthető: 
- fogantyúval ellátott aljjal 
(09802.10) az optikai padon történő 
kísérletekhez 
- mágneses talppal (09804.10) a 
mágnestáblás optika segéd-
fényforrásaként 
- világító doboz kiegészítőkkel 
színkeveréshez (09806.00) 
09801.00 
2│ Félkör alakú test, R = 
30mm 
Plexiüvegből készült test, fehér 
hátoldallal. 
09810.01 

Képfordító prizma 
P1065100 
A prizma egy olyan anyagból készült test, amelynek magasabb a 
törésmutatója mint a környezetének. Ezáltal két jelenség lép fel: 
1) A fénysugarak, amelyek a prizma egyik rövid oldalára érkeznek, 
belülről a hosszú oldalon teljesen visszaverődnek és a másik rövid 
oldalon ismét kilépnek. Ezen a módon állítanak elő tükröket precíz 
optikai eszközök mint a távcsövek és teleszkópok számára.  
2) Egy prizma „vastag” oldalán fénysugarak törnek meg és a 
hullámhosszuk alapján szétválasztódnak. Ezáltal a fényt színképi 
színekre lehet bontani. A szokásos optikai üvegekben a kék 
fénysugarak jobban megtörnek mint a nagyobb hullámhosszú 
pirosak, az optikai rácson történő elhajláskor pedig a nagyobb 
hullámhosszú pirosak jobban eltérülnek. Ennek a fizikai oka a fény 
hullámhosszának törésmutatótól való függése.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Modelltest, derékszögű 09810.03 1 
Világító doboz, halogén 12V/20W 09801.00 1 
„TESS Optika” (01167.01) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 

 

Üveg törésmutatójának meghatározása 
P1064400 
A törésmutató egy optikai fogalom. Egy átlátszó anyag 
törésmutatója  a légüres térbeli fénysebesség és a fény 
közegbeli terjedési sebessége közötti arányt jelenti. Egy 
1,5 = 3/2 törésmutatójú anyagban tehát a fény sebessége 
éppen a vákuumbeli fénysebesség 2/3-a, azaz kereken 
200.000 km/s. 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Világító doboz, halogén 12V/20W 09801.00 1 
Modelltest, félkör alakú 09810.01 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
„TESS Optika” (01167.01) 
 
 
 
 
 
 

 
Világító doboz kiegészítők 

 

1│ Kiegészítő színkeveréshez 
2 tükörtartó, 1 kapublende 
09806.00 
 
2│ Színszűrő készlet additív 
színkeveréshez 
1-1 kék, piros és zöld szűrő 
 
 
 
 
 

09807.00 
 
3│ Színszűrő készlet 
szubtraktív színkeveréshez 
1-1 sárga, cián, bíbor szűrő 
09808.00 
 

 

 

Additív színkeverés 
P1066400 
Az additív színkeverés egy optikai modell, amelynél a 
szubtraktív színkeveréssel ellentétben a kevert színek nem 
a színkép ismételt korlátozásával, hanem új 
színképtartomány hozzáadásával jönnek létre. A 
képernyőknél és videoprojektoroknál - ezért a három 
alapszínt, a pirosat, zöldet és kéket használják (RGB-
modellnek nevezik), ezek kombinációjával az ember által 
érzékelhető színtartomány nagy része előállítható. Az 
additív színkeverésnél a fehér az összes használt alapszín 
összegeként, a fekete pedig a fény távolléteként adódik.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Világító doboz, halogén 12V/20W 09801.00 1 
Tükörpár és kapublende 09806.00 1 
Színszűrő készlet additív színkeveréshez 09807.00 1 
Tápegység 0-12DC/6V,12VAC 13505.93 1 
„TESS Optika” (01167.01) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 
Optikai pad 
 

 
 

 
9│ Skálával ellátott keret 
csúszkán 
A 11604.09 blendetartó 
elhelyezésére. Az optikai padhoz 
formatalppal és pozícionáló jellel 
ellátva. ±100°-os szögskála, 2°-os 
osztás.  
09823.00 
 
10│ Nyéllel ellátott asztalka 
Az optikai padhoz csúszkára 
helyezhető.  
09824.00 
 
11│ Föld-Hold modell 
Föld d = 40mm, Hold d = 10mm, a 
Föld tengelyének dőlése 23°, a Hold 
és a Föld forgatható. 
09825.00 
 
12│ Ernyő, 150mm x 150mm 
Mindkét oldalán fehér műanyag 
ernyő, nyélen elhelyezve. 
09826.00 
 
13│ Blendetartó, felhúzható 
Blendék, szűrők stb. forgatható 
tartására, vonaljelzéssel ellátva. 
11604.09 
 
14│ Gyöngy-L 
Üveggyöngyök L-alakzatba 
rendezve. Képobjektum formában: 
50mm x 50mm 
11609.00 
 
15│ Rács, 50 vonal/mm 
09827.00 
 
16│ Polarizációs szűrő 50mm 
x 50mm 
Műanyag fólia, 0,5mm vastag. 
08613.00 
 
17│ Miksa császár diapozitív 
Képobjektum, 50mm x 50mm-es 
formátum. 
82140.00 
 
18│ Mattüveg lap, 50 x 50 x 
2mm 
Védőkeretben. 
08136.01 
 

1│ Állványtalp, változtatható 
Nagy stabilitású állványtalp; 
állványanyagok rögzítése 
szorítócsavarral; két félre osztható, 
mindegyik két-két 10mm-es furattal 
ellátva, befogó szerkezet 
állványrudak számára; a két fél nem 
szétszedett állapotban beugró 
kötéssel van összefogva; a 
saroktalpakban 4 további furat 
található 10mm-es kör 
keresztmetszetű anyagok számára; 
gumitalppal ellátva.  
02001.00 
 
2│ Állványrúd, l = 600mm 
02037.00 
 
3│ Mérőléc optikai padhoz 
Skálahossz 52cm; változtatható 
állványtalpban (02001.00) 
használható. 
09800.00 
 
4│Alj nyéllel világító doboz 
számára 
09802.10 
 
5│ Blendék, 50 x 64mm 
Lyukblende, d = 20mm 
 

09816.01 
Résblende, d = 1mm 
09816.02 
Blende 10mm x 10mm-es 
négyzettel 
09816.03 
 
6│ Lencsék csúszkán 
Műanyag lencsék, d = 40mm, 
védőkeretben, az optikai padon 
történő elhelyezéshez és eltoláshoz 
formatalppal ellátva. Gyújtótávolság 
megadás és vonaljelzés a pozíció 
meghatározásához. 
Lencsék csúszkán, f = +50mm 
09820.01 
Lencsék csúszkán, f = +100mm 
09820.02 
Lencsék csúszkán, f = -50mm 
09820.06 
 
7│ Homorú és domború 
tükör nyéllel 
Védőkeretben. Csúszkába 
helyezhető. 
09821.00 
 
8│ Csúszka optikai padhoz 
Nyéllel ellátott eszközök tartására. 
Formatalp vonaljelzéssel.  
09822.00 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 

 

A hollandi távcső 
P1069200 
A távcső egy olyan optikai eszköz, amellyel távoli tárgyakat 
nagyobb látószögben és ezáltal közelebbinek látunk, mint 
szabad szemmel. A távcső vizuális használatánál a szem 
vevőként szolgál. Sztereoszkópos képet távcsővel nem lehet 
létrehozni, mert a távcsöveknek csupán egy objektívjük van.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Cerezin-gyertya, d = 13mm, 20 darab 09901.02 1 
Ernyő, fehér, 150mm x 150mm 09826.00 1 
Asztalka nyéllel 09824.00 1 
Csúszka optikai padhoz 09822.00 1 
Lencse csúszkán, f = -50mm 09820.06 1 
Lencse csúszkán, f = +100mm 09820.02 1 
Mérőléc optikai padhoz 09800.00 1 
Állványrúd, nemesacél 18/8, 600mm 02037.00 2 
Állványtalp, változtatható 02001.00 1 
„TESS Optika” (01167.01) 

 

 

Holdfázisok 
P1067300 
Holdfázisnak nevezik a Hold Föld körüli pályáján a 
periódusának egy szakaszát. A körbejárás időtartama 
pontosan egy hónap. A Hold, a Föld és a Nap egymáshoz 
képesti állása alapján a Földről különböző megvilágítási 
szögekből figyelhetjük meg. Különbséget teszünk telihold, 
fogyó hold, újhold és telő hold között.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Föld-Hold modell 09825.00 1 
Csúszka optikai padhoz 09822.00 1 
Blende lyukkal, d = 20mm 09816.01 1 
Állványrúd, nemesacél 18/8, 600mm 02037.00 2 
Állványtalp, változtatható 02001.00 1 
Alj nyéllel világító doboz számára 09802.10 1 
Világító doboz, halogén 12V/20W 09801.00 1 
„TESS Optika” (01167.01) 

 

 

Leképezési törvény konvex lencsére 
P1068400 
Domború felületek: A felületek belülről íveltek. Vannak két 
domború felülettel ill. egy domború és egy egyenes felülettel 
rendelkező gyűjtőlencsék. Párhuzamosan haladó, beeső 
fénysugarak egy nyalábját egy pontban, a fókuszban vagy 
gyújtópontban gyűjti össze.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Gyöngy-L  11609.00 1 
Ernyő, fehér, 150mm x 150mm 09826.00 1 
Csúszka optikai padhoz 09822.00 2 
Lencse csúszkán, f = +100mm 09820.02 1 
Mérőléc optikai padhoz 09800.00 1 
Állványrúd, nemesacél 18/8, 600mm 02037.00 2 
Állványtalp, változtatható 02001.00 1 
Alj nyéllel világító doboz számára 09802.10 1 
Világító doboz, halogén 12V/20W 09801.00 1 
„TESS Optika” (01167.01) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.1 Tanulói oktatórendszerek 
 
Hullámoptika eszközkészlet 
 

 
 

7│ Blende réssel, bordával 
és szegéllyel 
Rés- / bordaszélesség mindig 
0,6mm. 
08521.00 
 
8│ Blende 4 többszörös 
réssel 
Résszélesség / -távolság (0,1/0,25) 
mm; rések száma n = 2; 3; 4; 5; 
08526.00 
 
Blende 4 dupla réssel 
Résszélesség / -távolság (0,2/0,25; 
0,1/0,25; 0,1/0,5; 0,1/1,0) mm 
08523.00 
 
Blende 3 egyszeres réssel 
Résszélesség (0,1; 0,2; 0,4) mm 
08522.00 
 
9│ Lyukblende d = 0,4mm 
Alumínium blende elhajlási 
kísérletekhez. 
08206.04 
 
10│ Feszültségoptikai 
modell 
Bevágott plexiüveg 70mm x 
20mm x 3mm. 
09829.00 
 
11│ Mérőszalag, l = 2m 
Fémből készült mérőszalag 
tartóban, egyik oldalán mm-
osztással. 
09936.00 
 
12│ Tárgytartó, 50 db 
64691.00 
 
13│ Főzőpohár, 250ml 
36013.00 
 

1│ Lemeztartó 3 tárgy 
számára 
09830.00 
 
2│ Lencse csúszkán, f = 
+300mm 
Műanyag lencse, d = 40mm, 
védőkeretben, az optikai padon történő 
elhelyezéshez és eltoláshoz 
formatalppal ellátva. Gyújtótávolság 
megadás és vonaljelzés a pozíció 
meghatározásához. 
09820.04 
 
3│ Skálával ellátott keret 
csúszkán 
A 11604.09 blendetartó elhelyezésére. 
Az optikai padhoz formatalppal és 
pozícionáló jellel ellátva. ±100°-os 
szögskála, 2°-os osztás.  
09823.00 
 

4│ Diffrakciós rács üveglapon 
50 x 50mm 
Vonalas rács, 4 vonal/mm 
08532.00 
Vonalas rács, 8 vonal/mm 
08534.00 
Vonalas rács, 10 vonal/mm 
08540.00 
 
5│ Mérőlupe 
Interferenciaképek mérésére. Állítható 
lupe 10-szeres nagyítással és 1cm-es 
skálával (0,1mm-es osztás). 
09831.00 
 
6│ 1mm-ig állítható rés 
Résmagasság 10mm, résszélesség 
0...1mm. Ék alakú résbeállítás 
lehetséges. Réstartó 50mm x 50mm.  
11604.07 
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Speciális eszközök tanulói hullámoptikához 
 

 
 
1│ Fresnel-tükör lemezen 
Két visszavert, koherens fénynyaláb 
mennyiségi vizsgálatához. Két síktükör 
fémlemezre szerelve. 
 

08561.00 
 
2│ Fresnel-féle biprizma 
Két koherens fénynyaláb nem 
elhajlott fényben történő 
interferenciájának igazolására. 
08556.00 
 
3│ Lemez és lencse Newton-
gyűrűkhöz 
Síkdomború lencsék optikailag sima 
üveglapra szerelve. 
08551.00 
 

4│ Mészpát kristály 
A kettős törés igazolására. 
Megmunkálatlan pátdarab 
természetes kristályosodási 
formában. Kb. 30mm x 30mm x 
25mm, tároló dobozban.  
08640.00 
 
5│ Csillám 
50mm x 50mm-es műanyag 
keretben, a preparátum átmérője 
10mm. 650nm, λ/4-lemezke.  
08664.00 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.2 Geometriai optikai bemutató rendszer 
 
Geometriai optikai bemutató rendszer a mágneses táblán 
Az állványos Phywe bemutató tábla használata a szemléltetések során az alábbi előnyöket kínálja: 
⋅ a mindkét oldalán használható és feliratozható bemutató tábla a geometriai optika mellett a mechanikában, a 

hőtanban, a radioaktivitásban, az elektronikában és az informatikában is alkalmazható 
⋅ a mágnesesen tapadó elemek garantálják a legegyszerűbb használatot és a minimális előkészítési időt 
⋅ függőleges kialakítás, tehát a tanulók a kísérleti elrendezést nagyon jól fel tudják ismerni 
⋅ az időrabló, hagyományos állványépítés megszűnik 
⋅ az állványos tábla egy hordozható asztalra is rögzíthető 
⋅ az egyes témák eszközei az eszköz formájú habszivacs betéttel ellátott tároló dobozban kézhez állóan elhelyezhetők 
⋅ max. 4 doboz tárolására egy állvány áll rendelkezésre, hogy egy hordozható asztal lapján elhelyezhető legyen. 
 
Speciálisan az optikára érvényes: 
⋅ kevés alkatrésszel 60 kísérlet végezhető el 
⋅ jól látható sugármenet egy 50W-os halogén lámpa használatával és szemléltető modelltestekkel  
⋅ tantervhez illesztve 
⋅ nagy fényerejű halogén lámpa 
⋅ szemléltető modelltestek 
⋅ minimális előkészítési idő 
⋅ a tanulók és a tanár párhuzamos munkája 
⋅ fehér, jól visszaverő fóliával ellátott fal 
⋅ vonalas rács a pozícionáláshoz 
⋅ feliratozás vízben oldható tintájú filctollal 
 

 

 

Bemutató kísérletek - Fizika, Optika a mágneses táblán 
A 60 kísérlet témaköreit az 1.2.1 fejezetben találják. 
01151.01 
 
 
 
 
 
 
Fizika bemutató tábla, állvánnyal 
Mindkét oldalán használható, horganyzott acéllemez tábla. Az optikai 
kísérletekhez az egyik oldal fehér fóliás, skálabeosztásos vonalas ráccsal 
ellátva, a másik oldal egyszínűre lakkozott. Állítható távolságú lábakkal 
ellátott alumínium keretben. A lábakban lévő furatok lehetővé teszik az 
asztalra történő csavarozást. 
Műszaki adatok: 
⋅ táblanagyság (mm):  600 x 1000 
⋅ két csavarszorító tartozik hozzá 
02150.00 
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Mágnesesen tapadó világítótest, halogén 12V/50W 
Fém ház két elzárható fénykilépő nyílással a párhuzamos és divergens fénynyaláb 
számára. Mágnesfólia a ház alsó részén, kondenzorlencse, fogantyú és 150cm-es kábel 
4mm-es dugókkal. Blendekészlet 1, 2, 3, vagy 5 párhuzamos sugár számára 2-2cm 
távolsággal.  
Műszaki adatok: 
⋅ Méretek (mm):  122 x 261 x 64 
⋅ Pótalkatrész: halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 
08270.20 

 

 
Optika a mágneses táblán 

 
 

08270.11 
7│ Föld/Hold 
árnyéktestek 
Műanyag félgömbök 
mágnesfóliával. 
08270.07 
8│ Küvetta 23cm x 7,5cm 
Plexiüvegből készült modelltest, 
fehérre lakkozott hátoldallal, 
tapadó mágnesekkel. 
08270.08 
9│ Blende tartóval, 
mágnesesen tapadó 
A fénysugarak kirekeszeléséhez 
valamint színszűrők tartásához.  
08270.10 
10│ Konkáv-konvex tükör 
Változtatható homorú-, domború- 
és parabolatükör. Hajlékony, 
mindkét oldalán csiszolt 
nemesacél szalag a végein tapadó 
mágnessel. Hossz: 435mm 
08270.12 
11│ Síktükör 
Tartón elhelyezett üvegtükör 
tapadó mágnessel.  
08270.13 
12│ Optikai korong, 
mágnesesen tapadó 
Szögfüggő kísérletekhez. Fehér 
mágnesfólia teljes körrel és 1°-os 
osztással. 
08270.09 

1│ Félkör 
Plexiüvegből készült modelltest, fehérre 
lakkozott hátoldallal, középvonal 
jelöléssel és tapadó mágnesekkel.  
08270.01 
2│ Síkdomború 
Plexiüvegből készült modelltest, fehérre 
lakkozott hátoldallal, középvonal 
jelöléssel és tapadó mágnesekkel.  
08270.02 
3│ Síkhomorú 
Plexiüvegből készült modelltest, fehérre 
lakkozott hátoldallal, középvonal 
jelöléssel és tapadó mágnesekkel. 

08270.03 
4│ Trapéz 
Plexiüvegből készült modelltest, 
fehérre lakkozott hátoldallal, tapadó 
mágnesekkel. 
08270.05 
5│ Derékszögű háromszög 
Plexiüvegből készült modelltest, 
fehérre lakkozott hátoldallal, 
középvonal jelöléssel és tapadó 
mágnesekkel. 
08270.06 
6│ Fényvezető modell 
Plexiüvegből készült modelltest, 
fehérre lakkozott hátoldallal, tapadó 
mágnesekkel. 
 

 
Speciális eszközök színtanhoz, a mágneses táblán 

 

1│ Világító doboz 12V/20W 
mágneses aljjal 
09804.00 
2│ Világító doboz kiegészítő 
színkeveréshez 
2 tükörtartó, 1 kapublende 
09806.00 
 

3│ Színszűrő készlet additív 
színkeveréshez 
1-1 szűrő: kék, piros és zöld. 
09807.00 
4│ Színszűrő készlet 
szubtraktív színkeveréshez 
1-1 szűrő: sárga, cián és bíbor. 
09806.00 
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Hullámoptika 
1678-ban Christian Huygens a Párizsi Tudományos Akadémián előterjesztette a „Traité de la Lumiére”-t, amelyben a 
fénnyel kapcsolatban egy egészen más elképzelést képviselt. Feltételezte, hogy az összes tér, a vákuum is, egy 
különleges - éternek nevezett - anyaggal van töltve. A fényforrás saját maga nem bocsát ki részecskéket, inkább csupán 
lökéseket ad a hozzá legközelebb lévő éter-részecskéknek, amelyek a lökést a térben mindenfelé továbbadják. Ezen 
hipotézis szerint minden fényforrás gömbhullámot bocsát ki.  

 

Interferencia csillámlemezen (Pohl-féle) 
P2220300 
Az interferencia egy jelenség, amely hullámok 
szuperpozíciójakor fordul elő. Azonos hullámhossz és 
azonos ütem esetén az amplitúdó erősödik, eltolt ütem ill. 
fázis esetén a hullám kioltódik. Ebben a kísérletben  
monokromatikus fény esik egy plánparallel csillámlemezre. 
A homlokoldalon és a hátlapon visszavert fénysugarak 
koncentrikus gyűrűs interferenciaképet hoznak létre.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Optikai pad toldalék, l = 600mm 08283.00 1 
Színszűrő, 440nm, ibolyakék 08411.00 1 
Színszűrő, 580nm, sárga 08415.00 1 
Csillámlemez  08558.00 1 
Foglalat Pico 9, nyélen, spektrállámpához 08119.00 1 
Spektrállámpa Na, Pico 9 08120.07 1 
Spketrállámpa Hg100, Pico9 08120.14 1 
Állványok, kisebb elemek, stb. 

 

Newton-gyűrűk 
P2220200 
Egy gyengén ívelt lencse és egy síküveg-lap között képződött 
légréteg (Newton-féle színüveg) segítségével a monokromatikus 
fényt interferenciára bírják. Az interferenciagyűrűk sugaraiból 
meghatározzák a hullámhosszt.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Előtétkészülék Hg-Cs-hez/50W/230/50Hz 13661.97 1 
Newton-féle színüveg 08550.00 1 
Interferenciaszűrő, 3 darabos készlet 08461.00 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Higanygőzlámpa 50W  08144.00 1 
Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Lencse keretben, fd = +50mm 08020.01 1 
Állványok, kisebb elemek, stb.  

 

 

Newton-féle színüveg 
Newton-féle interferenciagyűrűk létrehozására. Síkdomború lencse optikailag 
sima tükörüveg-lapon, fémernyőben, 3 beállító csavarral, az üveglapon 
bevésett mérték mm-osztással. 
Műszaki adatok: 
⋅ Lencseátmérő: 40mm 
⋅ Görbületi sugár: 12m 
⋅ Nyél átmérője: 10mm 
⋅ Lencseközép-nyélvég távolság:  180mm 
08550.00 
 
Üveglap és lencse Newton-gyűrűkhöz 
Síkdomború lencse optikailag sima üveglapra szerelve. 
Műszaki adatok: 
⋅ Lencseátmérő: 50mm 
⋅ Görbületi sugár: 12m 
⋅ Üveglap:  65mm x 65mm 
08551.00 
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Interferencia előállítása Fresnel-tükörrel 
P0434600 
A fény hullámelméletét Fresnel bővítette ki, és a briliáns 
felfedezéseinek és a matematikai levezetéseknek köszönhetően 
tartósan etablírozta. Két sík fémtükör használatával, amelyek 
egymáshoz képest csaknem 180°-os szögben voltak elrendezve 
(Fresnel-tükör), elkerülte a fénytörését. Ezáltal interferencia-
jelenséget figyelhetett meg. 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Ernyő, fém, 300mm x 300mm 08062.00 1 
Fresnel-tükör  08560.00 1 
Lencse keretben, f = -50mm 08026.01 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Lencse keretben, f = +20mm 08018.01 1 
Lézer, hélium-neon, 0,2/1,0mW 08180.93 1 
Állványok, kisebb elemek, stb. 

 

 
Fresnel-tükör 
Két koherens fénynyaláb szemléltetésére és mennyiségi vizsgálatára nem elhajlott 
fényben. Kiváló minőségű felületi-síktükör achát tartón. Beállítható hajlásszög a 
hátoldali finomhajtóműnek köszönhetően (a finomhajtómű háromszori körbefordítása 
1°-os hajlásszöget eredményez). Műanyagól készült védősapka van a tükörre 
szerelve.  
Műszaki adatok: 
⋅ Tükörfelület: mindkettőnél 56mm x 42mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
⋅ Tükörközép-fogantyúvég távolság:  180mm 
08560.00 
Fresnel-tükör lemezen 
Két visszavert, koherens fénynyaláb mennyiségi vizsgálatára. Két felületi tükör 
fémlemezre szerelve.  
Műszaki adatok: 
⋅ Tükör:  40mm x 30mm 
⋅ Tartólemez:  100mm x 65mm 
⋅ Hajlásszög:  0,2° 
08561.00 
Fresnel-féle biprizma 
Két koherens fénynyaláb nem elhajlott fényben történő interferenciájának 
igazolására.  
Műszaki adatok: 
⋅ Méretek (h/m/v):  40mm/30mm/4mm  Prizmaszög: 0,75° 
08556.00 
Fresnel-féle zónalemez 
Konvergens és divergens fénynyalábok keletkezésének igazolására, a Fresnel-féle 
zónaelmélet segítségével. A blende 40 világos és sötét gyűrűből álló rendszert 
tartalmaz. A gyűrűk közötti határkörök átmérője dn = 1,2 n1/2 mm (n = 1, 2, 3...4); 
633nm-es He-Ne-lézerfényhez a gyújtótávolság f = 569mm. 
Műszaki adatok: 
⋅ formátum:  50mm x 50mm 
08577.03 
Csillámlemez 
A vékony rétegeken történő interferencia bemutatásához (Pohl-féle interferencia 
kísérlet). Csillámlemez bekeretezett 85mm x 100mm-es védőüvegek között.  
08558.00 

 



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

 
2.5 Fizika - Optika 
2.5.3 Hullámoptika 
 

 

Hullámhosszmérés Michelson-interferométerrel 
P0434751 
A lézerfényt egy félig áteresztő tükör segítségével két azonos 
fénynyalábra osztják, amelyeket egy rögzített és egy eltolható 
tükörrel visszavernek és amelyek utána egymáshoz illeszkedve 
koncentrikus körökből álló interferenciaképet alkotnak. Az 
egyik tükör eltolásával mindkét fénynyaláb optikai úthossza 
megváltozik, úgy hogy a kép középpontjában periodikus 
világosság vagy sötétség figyelhető meg. A világos-sötét 
periódusok megszámlálásával és az eltolási útból 
meghatározzák a hullámhosszt.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Lézer, hélium-neon, 0,2/1,0mW 08180.93 1 
Lencse keretben, f = +20mm 08018.01 1 
Michelson-féle interferométer 08557.00 1 
Ernyő, fém, 300mm x 300mm 08062.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 

 

Michelson-féle interferométer 
Fényhullámhossz, törésszám, törésszám- és fénysebesség-változás hőmérséklet és 
koncentráció függvényében történő méréséhez, pl. alkoholoknál és gázoknál, 
valamint a Doppler-effektus és az interferencia feltételének vizsgálatához. Két 
felületi tükör és egy félig áteresztő tükör Michelson-elrendezésben, fém 
alaplapon, kicsavarható nyéllel. Reprodukálható tüköreltolás egy 
mikrométercsavar és egy kiegészítő 1:10 karos redukáló áttétel segítségével. A 
rögzített tükör elhajlása két beállító csavar segítségével állítható be. Gázok 
vizsgálatához az alaplap egy tartóval rendelkezik a 08625.00 Faraday-effektus 
küvetta számára. Folyadékok vizsgálatára a 08326.00 üvegküvetta alkalmas.  
Alaplap (mm): 120 x 120 Mikrométer: 0-10mm 
Tükörfelületek (mm): 30 x 30 Nóniusz: 1/100mm 
Fogantyú átmérő: 10mm Felbontás: 1/1000mm 
Tükörközép-nyélhossz 
távolság: 

180mm  (1:10 redukáló 
áttétel) 

08557.00 

 

Egy Hg-színképvonal koherencia-hosszának meghatározása 
P2220600 
A koherencia - egy hullám tulajdonsága, egy nagyobb térbeli és/vagy időbeli 
tartományban meghatározott fázisviszonyt mutat. Az időbeli koherencia 
közvetlenül a hullámzás frekvencia-sávszélességével van kapcsolatban. A 
megközelítőleg monokromatikus lézerfény fázisa a tér egy állandó pontjában sok 
rezgési perióduson keresztül úgy változik, mint egy egyenletes rezgés. Egy 
bizonyos idő, a koherencia-idő után a fázis mégis ezen említett rezgéssel 
ellentétben változik. Az utat, amelyet a fény a koherencia-idő alatt megtesz, 
koherencia-hossznak nevezik.  
Ebben a kísérletben egy állandó üzemi állapotban lévő higanygőzlámpa esetén 
bebizonyosodik, hogy egy színképvonal koherencia-hossza a Doppler-
effektusnak és a megnövelt ütésszámnak köszönhetően a nagy nyomás- és 
hőmérsékletérték alapján kisebbedik.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Michelson-féle interferométer 08557.00 1 
Előtétkészülék HG-Cs-hez/50W/230V/50Hz 13661.97 1 
Higanygőzlámpa 50W 08144.00 1 
Rés, 1mm-ig állítható 11604.07 1 
Mérőlupe  09831.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
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Levegő és CO2 törésmutatójának 
meghatározása 
P2220700 
Az interferométer sugármenetében lévő kis küvettát 
lépésről lépésre kiürítik. A nyomás függvényében az 
interferenciakép középpontjából kiinduló gyűrűk 
számából a levegő törésmutatóját meg lehet határozni. A 
CO2 törésmutatójának meghatározásához a kiürített 
küvettát lassan elárasztják a gázzal.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Michelson-féle interferométer 08557.00 1 
Lézer, hélium-neon, 1,0mW, 230V 08181.93 1 
Kézi mérőműszer - nyomás, baro-/manométer 07136.00 1 
Nyomásérzékelő 1, 0-1300hPa 07136.01 1 
Lencse keretben, f = +20mm 08018.01 1 
Ernyő, fém, 300mm x 300mm 08062.00 1 
Lengőkar  08256.00 1 
Optikai pad toldalék, l = 600mm 08283.00 1 
Küvetta Faraday-effektushoz 08625.00 1 
Kézi vákuumszivattyú manométerrel 08745.00 1 
Állányok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 

 
Küvetta Faraday-effektushoz 
Folyadékok mágneses térben történő optikai vizsgálatához, pl. egy elektromágnes 06495.00 
keresztülfúrt pólussarui között. 
Gázok és levegő törésmutatójának meghatározására is alkalmas optikai interferométer 
segítségével.  
Optikai speciális üvegből készült hengeres küvetta. Külső átmérő 21,5mm, magasság 12mm, 
töltő- és ürítőcsonkok teflondugóval, tároló dobozban. 
08625.00 
 
Küvettatartó fogantyúval 
A 08625.00 Faraday-effektus küvetta tartására. 
08706.00 
 

 

 

 
Polarizáció és kettős törés 
 
Polarizációs preparátumok 
50mm x 50mm-es műanyag keretben. A preparátum átmérője 10mm. 

 
Cikkszám Megnevezés Leírás 
08664.00 Csillám 650nm, λ/4 lemezke 
08668.00 Kvarc, jobbra forgató 4mm vastag, a metszési felület az optikai tengelyre merőleges 
08669.00 Kvarc, balra forgató 4mm vastag, a metszési felület az optikai tengelyre merőleges 
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Mészpát kristály 
A kettős törés igazolására. Megmunkálatlan pátdarab természetes 
kristályosodási formában. Kb. 30mm x 30mm x 25mm, tároló dobozban.  
08640.00 
 
 

 
Különböző polarizációs szűrők 
Lineárisan polarizált fény előállítására és vizsgálatára. Dikroikus fólia védőüvegek között. 08610.00 és 08611.00 
forgatható keretben, nyélen.  
08730.00 és 08730.01 - Polarizációs szűrő 08700.00 alaplaphoz rövid (35mm) fogantyúval. 
08613.00 - 50mm x 50mm-es polarizációs szűrő 0,5mm vastag műanyag fóliával.  

 
Műszaki adatok 08610.00: 08611.00 
Polarizáció mértéke: 99% 99% 
Skála: -90°...+90° -95°...+95° 
Osztás: 1° 0,1° 
Szűrőátmérő: 32mm 32mm 
Szűrőközép-fogantyúvég távolság: 180mm 180mm 
Fogantyú átmérője: 10mm 10mm 
 
Cikkszám Megnevezés 
08610.00 Polarizációs szűrő nyélen 
08611.00 Polarizációs szűrő nóniusszal 
08613.00 Polarizációs szűrő 50mm x 50mm 
08730.00 Polarizációs szűrő alaplaphoz 
08730.01 Polarizációs szűrő, félárnyék, alaplaphoz 
 

 

 

Polariméter-cső 
A polarizációs sík forgásának optikailag aktív folyadékkal történő igazolására, 2 
töltőcsonkkal.  
Műszaki adatok: 
⋅ Hossz:  100mm 
⋅ Átmérő:  14mm 
⋅ Ajánlott tartó: 08255.00 
08650.00 
 
Félárnyék polariméter, 230V~ 
Optikailag aktív anyagok koncentrációjának meghatározása folyadékokban. Kompakt 
eszköz az alábbiakkal: 
⋅ Fényforrás 
⋅ 2 polariméter-cső: 100 + 200nm és egy Na-D-vonalra beállított  

  szűrő 
⋅ 2 skála:  0-180° 
⋅ Skálaosztás: 1° 
⋅ Leolvashatóság nóniusszal:  0,05° 
⋅ Nátriumlámpa: 589nm 
35906.93 



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

 
2.5 Fizika - Optika 
2.5.3 Hullámoptika 
 
A rezgési sík forgatása cukoroldattal 
P0750800 
A cukoroldatok optikailag aktívak és ezért a lineárisan polarizált 
fény rezgési síkját elforgatják. A forgatás függ a 
koncentrációtól, az átsugárzott folyadékréteg vastagságától és a 
hullámhossztól. Az itt bemutatott, egyes alkotóelemekből álló 
didaktikus felépítésben ez szemléletesen bemutatható. A 07509 
számú kísérletnél ugyanabból a leírásból egy nagyon hasonló 
összeállítás kapható, amely egy félárnyék polariméter 
működését mutatja.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Halogén izzólámps 24V/100W 08129.07 1 
Polarizációs szűrő nyélen 08610.00 2 
Polariméter cső 08650.00 1 
Színszűrő, 525nm, zöld 08414.00 1 
Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Színszűrő, 440nm, kék 08412.00 1 
Lencse keretben, f = +100mm 08021.01 1 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Betét G 6,35, 50/100W-os halogén izzólámpához 08129.04 1 
Halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 1 
Többfokozatú transzformátor 14VAC/12VDC, 5A 13533.93 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
„Fizika kísérletek, Fényhullámok 3” 

 

 
Faraday-effektus 
P0751400 
Balra fogatónak nevezünk egy kémiai anyagot, amelynek a 
végigfutásánál egy lineárisan polarizált fénysugár síkja az 
óramutató irányával ellentétesen (tehát „balra”) forog (a 
fényforrástól nézve). Ha a lineárisan polarizált fény polarizációs 
síkja az anyag végigfutásánál a fényforrástól nézve az óramutató 
irányába (tehát „jobbra”) forog, az anyagot jobbra forgatónak 
nevezzük.  
Ebben a kísérletben a polarizált fény rezgésirányának forgását 
egy mágneses tér hatása alatt álló ólomüveg rúdban vizsgálják. A 
Verdet-állandót a hullámhossz függvényében határozzák meg.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Színszűrő, 525nm, zöld 08414.00 1 
Polarizációs szűrő, nyélen 08610.00 2 
Vasmag, U-alakú, lemezelt 06501.00 1 
Tekercs, 300 menetes 06513.01 2 
Pólussaru, keresztülfúrt 06495.00 1 
Üvegrúd Faraday-effektushoz 06496.00 1 
Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Állványok, kisebb elemek, stb. 
„Fizika kísérletek, Fényhullámok 3” 

 

 
Kellékek a Faraday-effektus kísérlethez 
Ólomüveg rúd (SF 6) polírozott homlokfelületekkel, hossz 30mm, átmérő 11mm; a 
06495.00 pólussaruba helyezendő. 
Pólussaru: Az üvegrúddal együtt a Faraday-effektushoz használható, 1 pár, a 
06501.00 U-vasmagra kell ráhúzni.  
Küvetta: Mágneses térben a folyadékok optikai vizsgálatához. 
Cikkszám Megnevezés 
06495.00 Pólussaru, keresztülfúrt 
06496.00 Üvegrúd Faraday-effektushoz 
08625.00 Küvetta Faraday-effektushoz 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.3 Hullámoptika 
 

 

Fény-moduláció a Faraday-effektus segítségével 
P0751500 
A hírközléshez fényhullámokat modulálnak amplitúdóban a 
Faraday-effektus segítségével.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tekercs, 300 menetes 06513.01 1 
Prizma 30mm x 30mm  08252.00 1 
Polarizációs szűrő, nyélen 08610.00 1 
Fényelem, szilícium 07937.00 1 
Kisfrekvenciás erősítő 13625.93 1 
Teljesítmény-frekvenciagenerátor 10Hz-1MHz 13650.93 1 
Izzófoglalat E10, G1 ház 17049.00 1 
Lézer, hélium-neon, 0,2/1,0mW 08180.93 1 
Hangszóró 8Ohm/5kOhm 13675.00 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
„Fizika kísérletek, Fényhullámok 3” 

 

 

Kerr-effektus 
P2260200 
A Kerr-effektushoz szokásos eszközökkel ellentétben, amelyek a 
nagyon mérgező nitrobenzolt használják elektro-optikai 
anyagként, a Phywe kísérletekben egy átlátszó, ferromágneses 
PLZT-kerámiát (ólom-lantán-cirkon-titán-ötvözet) használnak. 
Ennél az ötvözetnél már néhány száz voltos feszültségnél van 
anizotrópia és kettős törés. A szabályos és szabálytalan sugár 
közötti fázistolás arányos a rákapcsolt feszültség négyzetével. 
Ebből az összefüggésből a Kerr-konstans meghatározható. 
Kiegészítésképpen elektro-optikai modulációs (hangátvitel lézer 
segítségével) kísérleteket is lehet végezni.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Nagyfeszültségű tápegység 0-10kV 13670.93 1 
Mérő-erősítő, univerzális 13626.93 1 
Fényelem, szilícium, alaplaphoz 08734.00 1 
Kerr-cella, PLZT-elem 08641.00 1 
Polarizációs szűrő, nyélen 08610.00 2 
Csúszka optikai padhoz, h = 30mm 08286.01 5 
Állítható láb optikai padhoz 08284.00 2 
Optikai pad toldalék, l = 600mm 08283.00 1 
Lézer, hélium-neon, 1,0mW, 230V 08181.93 1 
Adapter, BNC hüvely/4mm-es dugópár 07542.27 1 
Árnyékolt kábel, BNC, l = 750mm 07542.11 1 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, kék 07362.04 2 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, piros 07362.01 3 
Digitális multiméter 07134.00 2 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 

PLZT Kerr-elem 
Lantánnal szennyezett ólom-cirkónium-titanát fém keretben, BNC-hüvellyel és 
tartónyéllel. 
Műszaki adatok: 
⋅ PLZT-kerámia (mm): 10 x 1,5 x 1,5 
⋅ félhullám-feszültség (V): 400-800 
⋅ törésszám:  n0 = 2,500 (λ = 632,8nm) 
⋅ fényáteresztő képesség: cca. 80% 
⋅ kapcsolási idő: cca. 1µs 
⋅ keret átmérője: 58mm 
⋅ mintaközép-fogantyúvég távolság: 180mm 
⋅ fogantyú átmérője: 10mm 
08641.00 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.4 Színtan 
 
Színkeverő készülék színtanhoz 
A színkeverő készülék (13760.88) az alábbiakból áll: 
⋅ Hármas lámpa (13760.00) 
⋅ Fényerősség szabályozó (13760.93) 
⋅ Színszűrő készlet (13760.01) 
Ezzel a kompakt készülékkel a színtan területén minden alapvető kísérletet be lehet 
mutatni: 
⋅ semleges színek (szürke skála) 
⋅ additív és szubtraktív színkeverés 
⋅ színtelítettség 
⋅ fokozatos-/együttes kontraszt 
⋅ testszínek 
Hármas lámpa (13760.00) 
Három különösen nagy fényességű, egymástól független fényforrás, közös 
állványra szerelve. A hármas lámpát be lehet úgy állítani, hogy a kivetített képek 
teljesen különállóak legyenek, vagy részben fedjék egymást (pl. az additív 
színkeveréshez) vagy teljesen takarják egymást (színtakaráshoz). A szűrőtartóra 
három színszűrőt lehet egymás után ráhelyezni. A képtávolság minimum 50cm-től 
néhány méterig növelhető. Az eszköz fel van szerelve: 
⋅ 3 halogén izzólámpával, 12V/50W 
⋅ 3 diódás dugóval rendelkező csatlakozó kábellel 
Fényerősség szabályozó (13670.93) 
Szabályozó egység a fényerősség folyamatos változtatásához. 
⋅ 3 kimenet 0...12V-/4A (diódás hüvely) 
⋅ névleges feszültség: 230V~/50Hz 
Színszűrő készlet (13670.01) 
Hat kiváló minőségű szűrő színtani kísérletekhez; additív és szubtraktív 
színkeverés, kevert színek, színtelítettség stb., a hármas lámpával (13670.00) 
összekapcsolva. 
Tanács: 
Ajánlott kiegészítők: 
⋅ Környezeti blende (17556.00); a színfolt árnyékolásához 
⋅ Ernyő, műanyag, 150mm x 150mm (09826.00) vagy 
⋅ Ernyő, fém, 300mm x 300mm (08062.00) vetítőfelületként 
Cikkszám Megnevezés 
03760.88 Színkeverő készülék 
13760.00 Hármas lámpa 
13760.93 Fényerősség szabályozó 
13760.01 Színszűrő készlet 

 

 

 

 
Additív színkeverés és színtakarás 
P1190700 
A hármas lámpát be lehet úgy állítani, hogy a kivetített képek 
teljesen különállóak legyenek, részben fedjék egymást (pl. az 
additív színkeveréshez) vagy teljesen takarják egymást 
(színtakaráshoz). 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Hármas lámpa  13760.00 1 
Szűrőkészlet, additív/szubtraktív színkeverés 13760.01 1 
Fényerősség szabályozó 13760.93 1 
Környezeti blende, d = 20mm 17556.00 1 
Lyukblende, d = 20mm 09816.01 1 
Ernyő, 300 x 300mm 08062.00 1 
Rúdtartó  02006.10 1 
„Laboratóriumi Kísérletek Biológia” (16506.02) (csak angol nyelven) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.4 Színtan 
 

 

Színkeverés színtárcsával 
P0872500 
A színtárcsa szektorainak száma, színe és nagysága szerint a 
forgó tárcsa felülete mindig tetszés szerinti színezetben 
jelenik meg. Így a narancs (egyike a korong 8 alapszínének) 
színhatást 130° sárga és 230° piros keverésével lehet 
létrehozni, az ibolyakék színhatást pedig 150° világoskék és 
210° piros keverésével.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Színtárcsa, változtatható 65987.00 1 
Motor tárcsatartóval, 12V 11614.00 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Kísérleti lámpa fogantyúval 11601.10 1 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, kék 07362.04 2 
Összekötő kábel, 75cm, 32A, piros 07362.01 2 
Tartó  02060.00 1 
Háromláb -PASS- 02002.55 1 
„Érzék-fiziológiai gyakorlatok 1, fényérzék” (16703.01) 

 

 

Színtárcsa, változtatható 
Nyolc azonos nagyságú kör alakú tárcsa színes kartonból (piros, narancs, zöld, 
világoszöld, sötétzöld, világoskék, sötétkék, ibolyakék), amelyek egy sugár 
mentén a központi lyukig (d = 10mm) fel vannak hasítva. A korongok 
egymásba tolásával különböző színű szektorokat lehet képezni. Cca. 25 
percenkénti fordulattól az emberi szem az egyes színszektorokat már nem 
tudja felbontani; egy kevert szín benyomása jön létre (additív színkeverés). Az 
egyes színszektorok nagysága a kartonlap mögé rögzített fémtárcsa 
fokbeosztásáról (10°-onként) olvasható le: kiegészítésképpen a „fehér” 
színhatáshoz szükséges színosztás és szektornagyság (pontozott vonalak) is 
adott.  
⋅ Tárcsaátmérő: 170mm 
65987.00 

 

 

Színkeverés 
P0428500 
A színes üvegek egyes színtartományokat nyelnek el. Ha 
fehér fényt egymás után két szűrőn keresztül bocsátunk 
át, az átengedett fény a két szűrő által átengedett 
színkomponensekből tevődik össze.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Állítható láb optikai padhoz 08284.00 2 
Betét G 6,35, 50/100W-os halogén izzólámpához 08129.04 1 
Csúszka optikai padhoz, h = 30mm 08286.01 3 
Halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 1 
Egyszeres kondenzor, f = 100mm 08137.01 1 
Blendetartó kísérleti lámpához 08131.00 1 
Színes üveg, piros-zöld, réssel 11604.02 2 
Színes üveg, kék 08402.00 1 
Lencsetartó  08012.00 1 
Lencse keretben, f = +100mm 08021.01 1 
Ernyő, áttetsző, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Beállítható transzformátor 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, C kiadás, 2. rész” 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.5 Fénysebesség 
 
Fénysebesség 
 
Fénysebességmérő 
A fénysebesség pontos és gyors meghatározásához: 
⋅ levegőben 
⋅ átlátszó folyadékokban 
⋅ szilárd testekben 
valamint folyadékok és szilárd testek törésmutatójának meghatározásához.  
A klasszikus eljárással ellentétben a mérési pontatlanság cca. 1%-ra történő 
csökkentéséhez modulációs eljárást használnak. Egy LED intenzitásmodulált 
fényt (50Hz) bocsát ki, amelyet egy sugárirányban eltolható 180°-os 
szögtükör segítségével egy vevő-diódára vezetnek. A modulált vett jel a fény 
úthosszának függvényében az eredeti jellel szemben eltolt fázisú. A 
fázisviszonyt egy kétcsatornás oszcilloszkóp segítségével Lissajous-görbe 
formájában ábrázolják. Az adó- és vevő-jelek 1:1000 frekvencia-áttétellel 
állnak rendelkezésre, úgyhogy az iskolai oszcilloszkópok és 
frekvenciaszámlálók használhatók. A vevő- és adó-dióda egy egységet képez. 
A fénysugár eltérítésével a szükséges mérési szakasz 1,5m-re van korlátozva. 
Egy fázistoló segítségével közvetlenül az adó-vevő egység előtti tükörállásnál 
meghatározott fázisviszony (pl. Lissajous-egyenes) állítható be.  
Műszaki adatok: 
Tartalmazott kiegészítők: 
⋅ Egy acéllemez sín mérőrúddal és ütközővel, l = 195cm (három darabra 

szedhető) 
⋅ Két kondenzorlencse mágneses talppal; f = +50mm 
⋅ Két állítható tükörből álló szögtükör, tartón elhelyezve 
⋅ Egy csőküvetta, l = 100cm; folyadékokban történő vizsgálathoz 
⋅ Két támaszték csőküvettához 
11224.93 

 

 

 
A fénysebesség mérése 
P2210100 
A fénysebesség a fény és más elektromágneses hullámok 
terjedési sebessége. Egy fényhullám egy bizonyos fázishelyzete 
ezzel a sebességgel terjed. Mivel a fázissebesség és a 
csoportsebesség csak vákuumban egyezik meg, más átlátszó 
közegekben a terjedési sebesség eltér a vákuumbeli 
fénysebességtől. Ezekben a közegekben a fénysebesség a közeg 
elektromos és mágneses tulajdonságaitól is és a fény 
frekvenciájától is függ. A levegőben a fénysebesség kevesebb 
mint egy ezrelékkel kisebb mint vákuumban. Vízben vagy 
üvegben a fénysebesség a vákuumbeli fénysebesség 3/4 - 2/3-ra 
csökken. 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Oszcilloszkóp 30MHz, 2 csatornás 11459.95 1 
Fénysebességmérő 11224.93 1 
Árnyékolt kábel, BNC, l = 2000mm 07542.12 2 
Hasáb, műgyanta 06870.00 1 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.6 Haladó optikai gyakorlórendszer 
 
Haladó optikai gyakorlórendszer 
A gyakorlórendszer lehetővé teszi minden fontos kísérlet elvégzését az alábbi területeken: 
⋅ geometriai optika 
⋅ hullámoptika (elhajlás, interferencia, polarizáció és fénytörés, Kerr- és Faraday-effektus) 
⋅ holográfia (fehérfény-, transzmissziós- és transzfer-hologramok, időbeli átlagérték- és valós idejű holográfia) 
⋅ interferometria (Michelson-, Mach-Zehnder-, Fabry-Perot-, Fizeau-interferométer, valamint betét a nem optikai 

jelenségek megfigyeléséhez, mint pl. magnetostrikciók mérése) 
⋅ Fourier-optika, fényszórás, optikai Doppler-effektus és lézeres Doppler-anemometria. 
Minden kísérlethez megfelelő kézikönyv tartozik, amely a kísérlet összeállításának és végrehajtásának részletes leírását 
valamint a mérési eredményeket tartalmazza. Egy alaplap és mágnesesen tapadó beállító elemek segítségével, 
amelyeket lökésbiztosan lehet elhelyezni, a lézer-fényforrást használó 1- és 2-dimenziós mérési összeállítások gyorsan 
és megbízhatóan megvalósíthatók. A fényút „hajtogatásával” nagyobb gyújtótávolságú kísérletek is elvégezhetők a 
munkalapon. Az alaplap nagy keménysége és rezgéscsillapítása lehetővé teszi az érzékeny interferométeres 
kapcsolásokba történő beépítést. A különösen rezgésérzékeny alkalmazásokhoz a védőkofferes alaplap ajánlható, amely 
egy hordozókoffer aljában van elhelyezve különleges rezgéscsillapítással.  
 
Kísérleti leírás - „Haladó optika” 
A „haladó optikai” gyakorlórendszer 45 kísérletének részletes leírása három kézikönyvben, témakör szerint rendezve 
található. A kézikönyv témaköreit az 1.2.1 fejezetben találják. 
 

   
Cikkszám Megnevezés 
01179.02 Kézikönyv - Lézerfizika I., Kísérletek koherens fénnyel 
01400.02 Kézikönyv - Lézerfizika II., Holográfia 
01401.02 Kézikönyv - Lézerfizika III., Interferometria 
 

 

 

Alaplap 
Mágnesesen tapadó optikai elemek elhelyezéséhez. Acéllemezből készült 
merev és csillapított rezgésű munkalap. Korrózióvédelemmel, NEXTEL® 
műanyag-rétegezéssel és 5cm x 5cm-es raszterrel ellátva. Három fix 
szorítóhüvely a lézer számára. A csúszásmentes használathoz gumilábak.  
Műszaki adatok: 
⋅ Lemez mérete (mm): 590 x 430 x 24 
⋅ Súly:  7kg 
08700.00 
 
Alaplap védőkofferrel 
Kialakítása mint a 08700.00 alaplapé, azonban a csillapított rezgésű 
tároláshoz egy koffer aljában van elhelyezve. Az alsó oldalon rögzítő csavarok 
találhatók. A kísérletek elvégzéséhez az alaplap a koffer aljában marad. 
Rátehető védőburkolat zárral ellátva.  
Műszaki adatok: 
⋅ Koffer mérete (mm): 620 x 460 x 280 
⋅ Súly:  13kg 
08700.01 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.6 Haladó optikai gyakorlórendszer 
 
Lézerek és kiegészítők 
A lézerek ideális, monokromatikus fényforrások nagyon jó koherenciával és nagyon csekély sugárnyaláb-
divergenciával. A lézerek különösen alkalmasak fényforrásnak interferencia, elhajlási és holográfiai kísérletekhez. 
 
5mW-os lézer és 
kiegészítők 

 

1│ 5mW-os hélium-neon lézer 
Fix csatlakozókábel nagyfeszültségű 
dugóval a 08702.93 lézer-tápegységhez. 
Tartalmaz 2 hárompontos rögzítésű tartót 
(08705.00) és 2 rögzítő gyűrűt 
(08710.00).  
⋅ Hullámhossz: 632,8nm 
⋅ TEM00-módszelekció: 99% 
⋅ Polarizáció mértéke: 1:500 
⋅ Sugárátmérő:  0,81mm 
⋅ Sugár divergencia: 1mradmax. 
⋅ Teljesítmény drift: 2,5%/8h 
⋅ Élettartam:  cca. 15000h 
⋅ Koaxiális hengeres ház:  

Átmérő = 44,2mm, l = 400mm 

08701.00 
2│ Áramellátás 5mW-os 
lézerhez 
Nagyfeszültségű ellátás 08701.00 
lézerhez. Programozható időzítő a 
0,1s - 99s között választható 
hologram-megvilágítási időhöz egy 
vezérelhető retesz segítségével. A 
választott és az eltelt reteszidő 
digitális kijelzése. Reteszvezérlés 
időválasztóval, új indítással, 
megállítással és a bekapcsolt állapot 
tartásával.  
Műanyag ház (mm): 184 x 140 x 130 
Tartalmazza a 3│ reteszt fix 
csatlakozókábellel; Ø = 10mm-es 
fogantyún. 
08702.93 

Diódalézer 0,2/1,0mW; 635nm 
Az iskolák számára megengedett, kompakt monokromatikus fényforrás, különösen 
alkalmas interferencia és elhajlási kísérletekhez. A diódalézer teljesíti a DIN biztonsági 
követelményeket. Kulcsos kapcsolóval, üzemállapot kijelzővel és a fény kimeneti 
teljesítményének csökkentéséhez elektronikus retesszel.  
Hullámhossz: 635nm Tápfeszültség: max. 3VDC 
Polarizáció mértéke: 1:100 Teljes súly:  425g 
Kimeneti telj.: 0,2/1mW Tápegység: 115/230AC 
Hossz: 15cm Tartónyél: Hossz = 15cm 
Átmérő: 3,5cm  Átmérő = 1cm 

08760.99 
Lézer, hélium-neon 0,2/1,0mW 
Nagyon rövid építésű, lineárisan polarizált fényforrás. Üvegforrasztásos technológiával 
készült cső, ezáltal nagyon magas, több mint 18000 üzemórás élettartam. Kulcsos 
kapcsoló és beépített szürkeszűrő a sugárzási teljesítmény 0,2mW-ra történő 
csökkentéséhez. Becsavarható fémkioldó a szürkeszűrő működtetéséhez. Eloxált 
alumínium ház integrált tápegységgel, becsavarható tartónyéllel, jelzőfénnyel és a 
szükséges figyelmeztető jelek mindkét oldali rányomásával. Fix, 140cm-es hálózati 
kábel.  
08180.93:    
Hullámhossz: 632,8nm Rezgésmód:  TEM00 
Optikai kimeneti telj.:  Élettartam: > 18000h 
szűrő nélkül: 1,0mW Teljesítményfelvétel: 35VA 
szűrővel: 0,2mW Hálózati feszültség: 230V, 50Hz 
Sugárátmérő: 0,5mm Méretek (mm): 210x80x40 
Sugár divergencia: < 2mrad. Fogantyú átmérő: 10mm 
Legkisebb polarizáció: 500:1 Sugárközép - nyélvég táv. 180mm 
Max. drift 8h-n át: ± 2,5%   
08181.93:    
Kivitel mint a 08180.93-é, de 
szürkeszűrő nélkül 

Németországban az iskolai oktatásban 
nem megengedett 

Cikkszám Megnevezés 
08180.93 Lézer, hélium-neon 0,2/1,0mW 
08181.93 Lézer, hélium-neon 1,0mW 
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Polarizáció λ/4 lemezekkel 
P1217400 
Monokromatikus fény esik egy csillámlemezre, az optikai 
tengelyére merőlegesen. Megfelelő lemezvastagságnál 
(λ/4 lemezkék) a sugárból történő kilépésnél 90°-os 
fázistolás áll fenn. A λ/4 lemezkék optikai tengelye és a 
beeső fény polarizációs iránya közötti különböző 
szögállásoknál vizsgálják a kilépő fény polarizációját.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Lézer, hélium-neon, 0,2/1,0mW 08180.93 1 
Áramellátó berendezés 5mW-os lézerhez 08702.93 1 
Alaplap gumilábakkal 08700.00 1 
Fényelem, szilícium, alaplaphoz 08734.00 1 
Mérő-erősítő, univerzális 13626.93 1 
Felületi tükör 30 x 30mm 08711.01 1 
Polarizációs szűrő alaplaphoz 08730.00 2 
Polarizációs preparátum, csillám 08664.00 2 
Voltmérő 0,3-300VDC, 10-300VAC 07035.00 1 
Lencse keretben, f = +20mm 08018.01 1 
Hélium-neon lézer 5mW 08701.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Lézerfizika kézikönyv I.” (01179.02) (csak angol nyelven) 

 

 

Kiegészítők lézeres kísérlethez 
Védőszemüvegek: különféle lézerekhez. 
Figyelmeztető tábla: üvegszállal megerősített műanyagból, tartón 
elhelyezve. 
⋅ Nagyság (mm):  315 x 220 
⋅ Tartó átmérője: 10mm 
Cikkszám Megnevezés 
08581.00 Lézer-védőszemüveg, 10,6µm 
08581.10 Védőszemüveg He-Ne lézerhez 
08581.20 Védőszemüveg Nd:YAG lézerhez 
06542.00 „Lézer” figyelmeztető tábla 
 

 

 

Magnetostrikció Michelson interferométerrel 
P2430800 
Michelson-elrendezésben két tükör segítségével a fényt 
interferenciára késztetik. A magnetostrikció hatása miatt 
az egyik tükör eltolódik, ha változtatható mágneses teret 
bocsátanak egy próbatestre, amely a tükröt tartja. Ez a 
parányi elmozdulás egy megváltozott interferenciaképen 
vehető észre.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Alaplap gumilábakkal 08700.00 1 
He-Ne lézer, 5mW, tartóval 08701.00 1 
Felületi tükör, 30 x 30mm 08711.01 4 
Sugárvezető lemez 50:50 08741.00 1 
Faraday-modulátor 08733.00 1 
Rudak magnetostrikcióhoz, készletben 08733.01 1 
Tápegység, mérőműszer, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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Optikai elemek 
Optikai elemek alaplaphoz 

 

BNC-hüvellyel és tartónyéllel.  
08731.00 
9│ Szilícium fényelem, 
alaplaphoz 
08734.00 
10│ Sugárvezető lemez 50% 
: 50% 
Félig áteresztő, nem polarizáló 
üvegtükör a fénysugár intenzitásának 
50% átbocsátásra és 50% 
visszaverődésre történő 
felosztásához. λ = 633nm 
hullámhosszra hangolva. 
08741.00 
11│ Sugárvezető lemez 70% 
: 30% 
Részben áteresztő üveglap a 
fénysugár intenzitásának 30% 
átbocsátásra és 70% visszaverődésre 
történő felosztásához. Pl. Fabry-Perot 
interferométerhez. Fémkeretre 
szerelve. 
08741.01 
12│ Tekercs Faraday-
effektushoz és 
magnetostrikcióhoz 
Réztekercs stabil hőmérsékletű Al-
orsón,  a 06496.00 Faraday-effektus 
üvegrúd (SF58) elhelyezéséhez 
betéttel ellátva. Kör keresztmetszetű 
fogantyúval, rögzítő csavarral és fix, 
4mm-es dugós, l=1m-es csatlakozó 
kábellel. 
08733.00 
Fémrudak magnetostrikció-
hoz, 3 darab (kép nélkül) 
Ni-, Fe- és Cu-rúd az egyik oldalon 
M6-menettel és szilikontömlős 
bevonattal a rezgés csillapításához. A 
08733.00 tekercsben rögzíthető. 
l=150mm, d=8mm. 
08733.01 

1│ Felületi tükör 
Kiváló minőségű felületi tükör SiO2-
védőréteggel ellátva; védőperemes 
alumínium tartón. 08711.00 állítható 
tartóba helyezhető. 
08711.01 
2│ Felületi tükör állítható 
tartóval 
Kiváló minőségű felületi tükör SiO2-
védőréteggel ellátva. l=76mm-es, kör 
keresztmetszetű fogantyúval ellátott 
tartón elhelyezve. A hátoldalon 
állítócsavar található a tükör x,y-
irányba történő beállításához.  
08712.00 
3│ Homorú tükör , f = 5mm, 
tartóval 
Felületi tükör (átmérő = 10mm) 
mágnesesen tapadó gömbcsuklón, l = 
110mm-es kör keresztmetszetű 
fogantyúra szerelve.  
08720.00 
4│ Fresnel-tükör alaplaphoz 
Két koherens fénynyaláb 
szemléltetésére és mennyiségi 
vizsgálatára nem elhajlott fényben. 
Kiváló   minőségű   felületi-síktükör 
achát tartón. Beállítható hajlásszög a 
hátoldali finomhajtóműnek  

köszönhetően (a finomhajtómű 
háromszori körbefordítása 1°-os 
hajlásszöget eredményez). 
Műanyagól készült védősapkával.  
08728.00 
5│ Newton-féle színüveg, 
alaplaphoz 
Newton-féle interferenciagyűrűk 
létrehozásához. Síkdomború lencse 
optikailag sima tükörüveg-lapra 
szerelve, 3 beállító csavarral 
rendelkező fémernyőben, üveglapba 
vésett mm-osztásos léptékkel.  
08730.02 
6│ Polarizációs szűrő 
alaplaphoz 
Rövid nyéllel (l = 35mm). 
08730.00 
7│ Polarizációs szűrő, 
félárnyék, alaplaphoz 
Kivitele mint a 08730.00 polarizációs 
szűrőé, azonban félkör alakú szűrővel 
van ellátva; félárnyék-polariméter   
megépítésére alkalmas.  
08730.01 
8│ Kerr-cella, PLZT-elem 
alaplaphoz 
Lantánnal szennyezett ólom-
cirkónium-titanát fém keretben,  

Akromatikus objektív, 20x N.A. 0,45 
A lézersugár kitágításához pl. holográfiai kísérleteknél vagy térszűrő részeként. A 
08714.00 x,y beállító berendezésbe helyezéshez 08714.01 adaptergyűrű szükséges.  
62174.20 
Tükör optikai rezonátorhoz 
Tükör egy Fabry-Perot interferométer optikai alaplapon történő megépítéséhez.  
Tanács: Az elhelyezéshez és a beállításhoz a 08711.00 állítható tartó ajánlott. 
Cikkszám Megnevezés 
08711.02 Síktükör HR>99%, keretben 
08711.03 Homorú tükör OC; r = 1,4m, T = 1,7% 
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Tartók és beállító készülékek 
 
Tartók és beállító eszközök 

 

beállító berendezésben történő  
elhelyezéséhez belső menettel ellátva.  
08714.01 
7│ Lyukblende 30µm 
Mikroszkóp-objektívvel összekapcsolva 
a lézerfényben lévő zavarok elnyomására 
(térszűrő). Keretben (átmérő = 25mm). 
08743.00 
8│ Állítógyűrű 
Az optikai elemek kör keresztmetszetű 
fogantyújára kell felhúzni és rögzíteni, a 
mágnestalpban (08710.00) történő 
elhelyezés végett.  
08710.01 
9│ Forgósín szögosztással 
Az optikai elemek reprodukálható 
szögbeállításához egy szabadon 
pozícionálható forgáspont körül. A kör 
keresztmetszetű fogantyúval rendelkező 
elemek a forgáspontban biztosan 
rögzíthetők.  
08717.00 
10│ Tartó koaxiális lézer 
számára 
Hárompontos csapágyazású tartógyűrű 
lézercső (átmérő = 30...50mm) számára. 
Fogantyún elhelyezve, l = 65mm. 
08705.00 
11│ Finombeállító hajtás 
lemezen 
Az optikai elemek pontos és 
reprodukálható lineáris elmozdításához, 
pl. interferométeres összeállításban. 
Kipp-effektus elnyomása kereszttartós 
szerkezettel. Úthossz megváltoztatása 
mikrométer-csavaros emelőszerkezettel. 
Merev, acélból készült alaplap 
NEXTEL® műanyag-rétegzéssel. 
Elhelyezés alaplapon (08700.00, 
08700.01). 
08715.00 
 

1│ Mágnestalp alaplaphoz 
A belső hárompontos vezetésnek 
köszönhetően stabil és nagyon pontos 
befogó szerkezet kör keresztmetszetű 
fogantyúval (átmérő: 10...13mm) 
ellátott optikai elemek számára. 
Mágnestalp csúszós és kopásálló 
műanyag bevonattal az optikai 
elemek alaplapon (08700.00 ill. 
08700.01) történő lökésmentes 
elhelyezéséhez.  
08710.00 
2│ Állítható tartó 
Optikai elemek (pl. felületi tükör) 
elhelyezéséhez. Finombeállító-
csavarral ellátva az optikai elemek 
dőléshelyzetének beállításához. Kör 
keresztmetszetű fogantyúval, l = 
75mm, d = 10mm. 
08711.00 
3│ Lemeztartó 
Recézett fejű csavarral ellátott, 
gumival bevont befogópofák 
üveglapok, sugárvezetők stb. 
befogására és tartására. Két 
kicsavarható kör keresztmetszetű 
nyéllel, l = 50mm és l = 68mm. 
08719.00 
 

4│ Eltoló berendezés, 
vízszintes 
Az optikai elemek pontos és 
reprodukálható lineáris 
elmozdításához. 
Két peremmel ellátott furat az 
optikai elemek számára és  egy 
középső, lineárisan eltolható. 
Beállítás orsóhajtás és skálázott, 
rögzíthető beállító gomb 
segítségével. Kör keresztmetszetű 
nyéllel, l = 50mm, d = 10mm. 
08713.00 
5│ x,y beállító berendezés 
Az optikai elemek elhelyezéséhez 
és pozícionálásához, pl. sugár 
kitágításához (mikroszkóp 
objektív) és térszűréshez 
(lyukblende). Hárompontos 
csapágyazással és két egymásra 
merőleges irányba történő 
beállítási lehetőséggel. 
Befogócsapok a 08713.00 
vízszintes eltoló berendezésben 
történő tartáshoz. Beállítható 
lyukblendével.  
08714.00 
 6│ Adaptergyűrű 
A mikroszkóp-objektívek (pl. 
objektív 20x, 62174.20) 08714.00 
x,y  

 

Fényvezető két tartóval 
Hajlékony műanyag fényvezető, alkalmas egyszerű kísérletek elvégzésére a 
fényvezetés és az optikai információátvitel területén. A kétféle 
nyélhosszúságú tartónak köszönhetően alaplapon is, és didaktikus He-Ne 
lézeres kísérleti összeállításban is használható. A tartó szerkezete lehetővé 
teszi a 08734.00 szilícium fényelemhez történő illesztést, de a 08735.00 
erősítővel ellátott Si-fénydetektorhoz is illeszthető. 
08736.00 
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További elemek alaplaphoz 

 

1│ Lencsetartó alaplaphoz 
Keretbe foglalt lencsék elhelyezésére. 
08012.00-hoz hasonló kivitelű, csak 
rövid nyéllel, l = 35mm. 
08723.00 
2│ Blendetartó alaplaphoz 
08040.00-hoz hasonló kivitelű, csak 
rövid nyéllel, l = 35mm. 
08724.00 
3│ Prizmatartó alaplaphoz 
08255.00-hoz hasonló, csak rövid 
nyéllel, l = 50mm. 
08726.00 
4│ Állítható rés alaplaphoz 
08049.00-hoz hasonló kivitelű, csak 
rövid nyéllel, l = 35mm. 
08727.00 
5│ Prizmaasztal tartóval, 
alaplaphoz 
08254.00-hoz hasonló kivitelű, csak 
rövid nyéllel, l = 50mm. 
08725.00 

 
LDA-lézeres Doppler anemometria Cobra3-mal 
P1308011 
Ebben a kísérletben a lézert állandó fényforrásként használják. 
A lézerfényt kis részecskékre szórják, amelyek az LDA-
mérőtérfogaton keresztül áramlanak és amelyeket egy 
fotodióda detektál. A részecskék mozgása által kiváltott 
Doppler-effektus alapján a lézerfény frekvenciája eltolódik. A 
frekvencia megmért változásából meghatározzák a részecskék 
sebességét. 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Hélium-neon lézer, 5mW 08701.00 1 
Áramellátó berendezés 5mW-os lézerhez 08702.93 1 
Alaplap  08700.00 1 
Si-fénydetektor erősítővel 08735.00 1 
Üzemeltető eszköz Si-fénydetektorhoz 08735.99 1 
LDA-készlet  08740.00 1 
Cobra3 alapegység 12150.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Lézerfizika kézikönyv III.” (01401.02) (csak angol nyelven) 

 

 
LDA-készlet 
Speciális eszközök az „LDA-lézeres Doppler anemometria Cobra3-mal” c. 
kísérlethez. A készlet egy üvegküvettából, 1m-es szilikontömlőből valamint 
fecskendőben lévő szórórészecskékből áll.  
08740.00 
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Speciális komponensek holográfiához 
 
Speciális komponensek holográfiához 

 

08749.00 
5│ Holográfiai síkfilm, 50 
darab (kép nélkül) 
Extrém nagy felbontással (>3000 
vonal/mm). HeNe lézerfényre 
(633nm) érzékeny. 102x127mm. 
08746.01 
Holográfiai fényképlemez, 25 
darab (kép nélkül) 
Fényképlemez extra nagy 
felbontással (> 3000 vonal/mm). 
HeNe-lézerfényre (633nm) érzékeny. 
25 darab, 102mm x 127mm.  
08746.00 
Sötétkamra felszerelés 
holográfiához (kép nélkül) 
A következőkből áll: 4 műanyag tál, 
sötétkamra világítótest zöldszűrővel 
és lámpával, hőmérő, hengeres prés, 
2 csíptető, 2 fényképcsipesz, 
laboratóriumi kesztyű  100 darab, 
tölcsér és 4 szűk nyakú üveg 
(1000ml-es), tisztító készlet optikai 
eszközökhöz. 
08747.88 
Vegyszerek holográfiához 
(kép nélkül) 
A következőkből áll: előhívó, rögzítő 
fürdő, nedvesítőszer, fehér festék és 
réteges anyag.  
08746.88 

1│ Küvetta mágnestalppal 
Holográfiai lemezek/-filmek 
elhelyezésére valós idejű holográfiai 
kísérletekhez. Csúszásmentes 
üveglapokból készült küvetta. 2 
tömlőcsatlakozóval.  
08748.00 
2│ Betét holográfiai 
lemezhez 
Korróziómentes nemesacél tartó 
standard lemezek (102x127)mm vagy    
08748.00     mágnestalpas küvettában 
lévő fél alakzatok számára. 
08748.01 
 

3│ Betét holográfiai 
filmekhez 
Korróziómentes plexiüveg-tartó 
holográfiai filmek (80x60, 80x100 
vagy 127x102)mm számára. 
Használható 08748.00 mágnestalpas 
küvettában is. A sík filmrögzítés 
vákuum létrehozásával történik 
08745.00     manométeres     kézi 
vákuumszivattyú segítségével. 
08748.02 
4│ Holográfiai tárgy 
Háromdimenziós modelltest 
mágnestalpon. Összmagasság 17cm. 
 

 

Hologram felvétele és összeállítása 
P2260300 
A normál fényképpel ellentétben egy hologram egy tárgy 
háromdimenziósságát is tárolni tudja. Ahhoz hogy egy test 
háromdimenziósságát rögzíteni tudjuk, a film nemcsak a sugárzás 
amplitúdóját, hanem a fázisát is tárolja. Ennek az eléréséhez egy 
koherens fénysugarat (lézerfényt) egy sugárvezetővel tárgysugárra és 
referenciasugárra bontanak. Ez a két sugár interferál a fényképfilm 
síkjában. A hologramot a referenciasugárral állítják össze, amelyet a 
hologram felvételénél is használnak.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Aktromatikus objektív 20xN.A. 0,45 62174.20 1 
Holográfiai tárgy 08749.00 1 
Holográfiai fényképlemezek, 25 db. 08746.00 1 
Lyukblende 30µm 08743.00 1 
Felületi tükör 30 x 30mm 08711.01 2 
Állítható tartó 35 x 35mm 08711.00 2 
Mágnestalp alaplaphoz 08710.00 6 
Áramellátás 5mW-os lézerhez 08702.93 1 
He-Ne lézer, 5mW, tartóval 08701.00 1 
Alaplap védőkofferben 08700.01 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.6 Haladó optikai gyakorlórendszer 
 
Si-fénydetektor erősítővel 
Si-dióda nagy jel-zaj viszonnyal, magas zajszintnél történő fotometriai 
mérésekhez. Kör keresztmetszetű nyélen eltolható tartó a dióda számára 
előtétlencsével, levehető résblendével és 1,5m-es kábellel a megfelelő vezérlő 
egységhez történő csatlakoztatáshoz.  
Műszaki adatok: 
⋅ Spektrumtartomány:  390nm...1150nm 
⋅ Max. érzékenység: 900nm 
⋅ Sötétfeszültség: 0,75mV 
⋅ Érzékenység:  (900nm) 860mV/fW/cm2 
⋅ Sávszélesség: 65kHz 
⋅ Blenderés:  d = 0,3mm 
⋅ Fogantyú:  l = 110mm; d = 10mm 
Tanács: 08735.99 vezérlő egység szükséges. 
08735.00 
 
Vezérlő egység Si-fénydetektorhoz 
Erősítő 08735.00 Si-fénydetektorhoz.  
3 BNC-kimenet: 
⋅ 1-es kimenet (monitor-kimenet): erősítési tényező: 1; sávszélesség DC; 

10...60kHz 
⋅ 2-es kimenet: erősítési tényező: 1...100; sávszélesség AC; 10...60kHz 
⋅ 3-as kimenet (szűrő-kimenet): erősítési tényező: 1...100; sávszélesség: AC; 

200Hz...10kHz 
Bemenet: 
⋅ 5 tűs diódás hüvely Si-fénydetektorhoz 
Műszaki adatok: 
⋅ Csatlakozás: +9V...+12V 
⋅ Teljesítményfelvétel: 1W 
⋅ Ütésálló műanyag ház: 194 x 140 x 130mm; fogantyúval 
⋅ Külön 110V/240V-os tápegységgel 
08735.99 

 

 
Üvegszál-optika 
P2261000 
Egy lézerdióda sugarát úgy készítik elő, hogy egy üvegszálba 
kapcsolják. A sugár üvegszálba kapcsolásának problémáját 
vizsgálják. Ezért egy kisfrekvenciás jelet bocsátanak a szálon 
keresztül és felveszik a szál számszerinti apertúráját. Mérik a 
fény üvegszálon keresztül történő áthaladási idejét, ebből 
meghatározzák az üvegszálbeli fénysebességet. Végül megmérik 
a lézerdióda kimeneti teljesítményét az üzemi áram 
függvényében, és ebből a jellemző értékek pl. a küszöbáram 
meghatározhatók. 
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Üvegszál-optika kísérletező készlet  08662.93 1 
Oszcilloszkóp 100MHz, 2 csatornás 11450.95 1 
Árnyékolt kábel BNC, 1750mm 07542.11 2 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
 
 
 
 
 

 

 
Kísérletező készlet, üvegszál-optika 
08662.93 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.7 Lézer oktatórendszerek 
 
Lézer oktatórendszerek 
A lézer-tulajdonságok vizsgálatához három oktatórendszer áll rendelkezésre: 
- Hélium-neon lézer oktatórendszer 
- Szilárdtest-lézer oktatórendszer 
- CO2-lézer oktatórendszer 
 
He-Ne lézer oktatórendszer 
 

 

Hélium-neon lézer 
P2260700 
Energiaközléssel egy atom vagy molekula elektronja 
gerjesztett állapotba kerül. Fény keletkezik azáltal, hogy 
egy elektron a nagy energiájú állapotból energiaszegény 
állapotba vált, miközben az energiakülönbséget fotonként 
(fényrészecske) adja le. Az időpont is, és az irány is, 
amelybe a fotont kibocsátja, véletlen. Ezt a folyamatot 
nevezik spontán emissziónak. Ettől megkülönböztetendő 
a stimulált emisszió, amelyen a lézer-elv alapul.  
Ebben a kísérletben a két folyamat különbségét mutatják 
be. Azonkívül: vizsgálják a rezonátor stabilitási feltételeit, 
mérik a lézer kimeneti teljesítményét a rezonátoron belüli 
pozíció függvényében és a rákapcsolt áram 
függvényében, amely meghatározza a sugár 
divergenciáját.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
He-Ne lézer kísérletező készlet, alapkészlet 08656.01 1 
Optikai pad tartósínen 08599.01 1 
Állítható blende 08608.00 2 
Fényelem szilícium 08734.00 1 
Védőszemüveg HeNe-lézerhez 08581.10 1 
„Lézer” figyelmeztető tábla  06542.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 
HeNe-lézer kísérletező készlet, alapkészlet 
Az alábbiakból áll: 
⋅ 6mW-os He-Ne hajszálcső két 55,5°-os Brewster-ablakkal, terhelő ellenállással és nagyfeszültségű dugóval 
⋅ 2 csőtartó xy-beállítóval, csúszkán 
⋅ tápegység (2...8)mA csőáram-kijelzőval 
⋅ 2 tartó xy-finombeállítóval optikai elemek számára, fogantyún 
⋅ 2 tartó 25mm-es lézertükör számára 
⋅ 3 lézertükör nagy visszaverő képességű dielektromos felületbevonattal, sík, homorú, sík/homorú R = 1400mm, 

átmérő: 12,7/25,4mm 
⋅ koaxiális, 0,8mW-os He-Ne beállító lézer TEMoo-mód, polarizálatlan 
⋅ 2 tartó beállító lézerhez xy-beállítóval, az optikai padhoz csúszkán elhelyezve 
⋅ tápegység beállító lézerhez 
⋅ 3 csúszka az optikai padhoz 10-13mm-es kör keresztmetszetű fogantyúk elhelyezésére 
 
Cikkszám Megnevezés 
08656.01 HeNe-lézer kísérletező készlet, alapkészlet 
 
 Optikai pad tartósínen, l = 1,5m 

08599.01 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.7 Lézer oktatórendszerek 
 
További eszközök HeNe-lézerrendszerhez 
A HeNe-lézeres haladó kísérletekhez az alábbi kiegészítő eszközöket ajánljuk a vonal- és módszelekcióhoz: 
 

 
Cikkszám Megnevezés Leírás 
08656.10 Lyot-lemez tartóval és csúszkával Kettős törésű kvarclemez hullámhossz szelekcióhoz 
08656.20 Littrow prizma x/y-tartóval Hullámhossz szelekcióhoz 
08656.30 Fabry-Perot etalon x/y-tartóban A HeNe-lézer longitudinális módjának elemzéséhez 
08656.02 HeNe-lézer kísérletező készlet, A készlet a Lyot-lemezből (08656.10), a Littrow-prizmából  
 haladó készlet (08656.20) és a Fabry-Perot etalonból (08656.30) áll. 
 
Univerzális tápegység HeNe-lézerhez 
Ez a tápegység a 0,5 és 10mW közötti kimeneti teljesítményű HeNe-lézercső 
működtetésére alkalmas. Az eszköz kimenetén az áramot 3 és 10mA között 
folyamatosan lehet változtatni. Ezen áram értékét egy digitális kijelző mutatja. 
A lézercsövekhez a kapcsolatot egy nagyfeszültségű dugón keresztül teremti 
meg.  
Műszaki adatok: 
⋅ Áramellátás:  100V...240C, AC, 50/60Hz 
⋅ Gyújtófeszültség: max. 12kV 
⋅ Működési feszültség: max. 4kV 
⋅ Áramleadás:  3...10mA 
08701.99 

 

 
Optikai szivattyúzás 
P2260800 
Egy szilárdtest-lézer egy olyan lézer, amelynek az erősítő közege 
egy kristályos szerkezetű szilárdtest. Példák a szokásos 
szilárdtest-lézer közegekre: rubinlézer, piros, hullámhossz 694nm 
és Nd:YAG-lézer, infravörös, hullámhossz 1064nm. Ahhoz hogy 
ebben a közegben töltésinverziót érjünk el, több elektront kell a 
felső lézerszintre emelni, mint amennyi az alsó lézerszinten van, 
ezt a folyamatot nevezik szivattyúzásnak. Egy szilárdtest-lézert 
rendszerint nagyon világos fényforrással pl. villanófénylámpával 
vagy megfelelő félvezető lézerrel történő megvilágítással 
szivattyúznak optikailag.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Oszcilloszkóp, 30MHz, 2 csatornás 11459.95 1 
Mérőszonda lézerteljesítmény méréséhez 08595.00 1 
Optikai szivattyúzás alapeszköz-készlet 08590.93 1 
Árnyékolt kábel BNC, l = 750mm 07542.11 3 
Digitális multiméter 07134.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.7 Lézer oktatórendszerek 
 
Nd:YAG-lézer oktatórendszer 
A szilárdtest lézer oktatórendszer a 08590.93 félvezető lézer és optikai szivattyúzás alap eszközkészletéből áll. Ez egy 
moduláris rendszer az alábbi témák lépésenkénti feldolgozásához: 
⋅ A félvezető diódás lézer 
⋅ Optikai szivattyúzás 
⋅ A Nd:YAG-lézer 
⋅ Frekvenciakétszerezés 
Részletesen az alábbiakat lehet kísérleti úton kidolgozni: 
⋅ Egy félvezető diódás lézer jellemző tulajdonságai 
⋅ Optikai szivattyúzás egy Nd:YAG-lézeren egy félvezető diódás lézer segítségével 
⋅ Egy lézeranyag gerjesztett állapotai felezési idejének meghatározása 
⋅ Egy Nd:YAG-lézer fokozatos összeállítása beleértve a tükörbeállítást az optikai rezonátor hangolásához 
⋅ A hatásfok és a küszöbenergia meghatározása 
⋅ Transzverzális lézer-módok megfigyelése 
⋅ Frekvenciakétszerezés egy KTP (káliumtitanilfoszfát) kristály használatával 
Érdeklődés esetén részletes információval szolgálunk. 
A kiváló minőségű optikai elemek robosztus mechanikai tartóba vannak foglalva, amelyeket a feladatnak megfelelően 
egy optikai fém alaplapra szerelnek.  
 

 

Nd:YAG-lézer 
P2260900 
Egy Nd:YAG-lézer (a neodim-ittirium-alumínium-gránát 
lézer rövidítése) egy szilárdtest lézer, amely a fényt 
1064nm hullámhosszal emittálja. Ez a lézer a technikában 
nagyon közkedvelt, mert jól lehet a frekvenciáját 
megkétszerezni (a keletkező hullámhossz 532nm). Ezzel a 
lézerrel nagy teljesítményeket is el lehet érni. Folyamatos 
és impulzus üzemmód is lehetséges.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Oszcilloszkóp 30MHz, 2 csatornás 11459.95 1 
Mérőszonda lézerteljesítmény méréséhez 08595.00 1 
Szűrőlap, rövidhullámú 08594.00 1 
KTP-kristály tartóval 08593.00 1 
Lézerlyuk-tükrös frekvenciakétszerező 08591.02 1 
Lézerlyuk-tükör tartóval 08591.01 1 
Optikai szivattyúzás alap eszközkészlet 08590.93 1 
Árnyékolt kábel BNC, l = 750mm 07542.11 3 
Digitális multiméter 07134.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 

 
Nd:YAG-lézer alap eszközkészlet 
 
Cikkszám Megnevezés 
08581.20 Védőszemüveg Nd:YAG-lézerhez 
08582.00 Tisztító készlet lézerhez 
08590.93 Félvezető lézer és optikai szivattyúzás alap eszközkészlet 
08591.01 Lézerlyuk-tükör tartóval 
08591.02 Lézerlyuk-tükrös frekvenciakétszerező 
08593.00 KTP-kristály tartóval 
08594.00 Szűrőlap, rövidhullámú 
08595.00 Mérőszonda lézerteljesítmény méréséhez 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.7 Lézer oktatórendszerek 
 
CO2-lézer oktatórendszer 
Az összeállítási lehetőségei alapján diszkrét lépésekben ezzel a speciálisan oktatási célokra kifejlesztett gázlézer-
rendszerrel meg lehet vizsgálni a lézerfolyamatot befolyásoló elektromos, optikai és mechanikai paramétereket. Egy 
He-Ne segédlézer használatával különösen jól lehet tanulmányozni fontos, a lézerteljesítményt befolyásoló beállítási 
problémákat. Részletesen az alábbi témák dolgozhatók fel: 
- Egy CO2-lézer beállítása a kimeneti teljesítmény optimalizálása végett 
- A Brewster-ablak kimeneti teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata 
- Vizsgálatok az optikai rezonátor stabilitásával kapcsolatban 
- A kimeneti teljesítmény meghatározása a bemeneti teljesítmény függvényében 
- A kimeneti teljesítmény meghatározása a gázáthaladás és a gázösszetétel függvényében 
A CO2-lézer 
P2260400 
A molekuláris lézerek között a CO2-lézernek van a legnagyobb 
gyakorlati jelentősége. A folyamatos és impulzus üzemben is jól 
kihasználhatóság egyike a legmegnyerőbb tulajdonságainak.  
A kísérletező készlet egy nyitott didaktikus CO2-lézeres rendszer 
tipikusan 5W kimeneti teljesítménnyel. A lézerfény hullámhossza 
10,6µm. A rendszer valamennyi elemét be lehet egyenként állítani és 
elemezni lehet a lézerteljesítményre gyakorolt hatást. 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Bikonvex ZnSe lencse, d = 24mm, f = 150mm 08609.00 1 
Lyukblende CO2-lézerhez, állítható 08608.00 2 
He-Ne-lézer állítható tartóval 08607.93 1 
Lézergáz üvegben, 50l/200bar 08603.00 1 
Nagyfeszültségű tápegység 5kV/50mA DC 08600.93 1 
Lézertükör készlet, ZnSe és Si 08598.00 1 
CO2-lézercső, szétszedhető, 8Watt 08596.00 1 
Teljesítménymérő 30mW/10Watt 08579.93 1 
Vákuumszivattyú, forgótolattyús, kétfokozatú 02751.93 1 
egyebek 

 

CO2-lézer alap eszközkészlet 
Cikkszám Megnevezés 
08579.93 Teljesítménymérő, 30mW...10W 
08580.00 Teljesítmény-mérőfej tartó 
08581.00 Védőszemüveg lézerhez, 10,6µm 
08584.00 Nagyfeszültségű szigeteléssel ellátott hőmérsékletszonda 
08596.00 CO2-lézercső, szétszedhető, 8Watt 
08597.00 Műanyag doboz CO2-lézer számára 
08598.00 Lézertükör készlet, ZnSe és Si 
08599.00 Optikai pad. l = 1,5m 
08600.93 Nagyfeszültségű tápegység 5kV/50mA DC 
08601.93 Terhelő ellenállás 
08602.93 Átlátszó hűtővíz berendezés 
08603.00 Lézergáz üvegben, 50l/200bar 
08604.00 Inox nyomásszabályozó 
08604.01 Nyomáscsökkentő, 200/3 bar, CO2/He-hoz 
08605.00 Gázszűrő/pufferegység, kétfokozatú 
08606.00 Ellenőrző tábla tartóval, 1 gáz 
08606.01 Ellenőrző tábla tartóval, 3 gáz 
08606.88 Lézergáz keverő berendezés, 3 gáz 
08607.93 He-Ne lézer állítható tartóval 
08608.00 Lyukblende CO2-lézerhez, állítható 
08609.00 Lencse, bikonvex, ZnSe, d = 24mm, f = +150mm 
08610.10 CO2-lézer analizáló készülék 
08611.10 Infravörös váltólemez CO2-lézerhez 
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2.5.8 Optikai eszközök 
 
Optikai eszközök 
 
Fényforrások és kiegészítők 
 
Világító doboz és kiegészítők 

 

4mm-es dugókkal. 
Tartalmazott kiegészítők: 
3 szorosan záródó blende, 2 blende 1 ill. 2 
réssel és 3 ill. 5 réssel (résszélesség 1mm), 
1 halogén izzólámpa 12V/20W (08129.09)  
Méretek (mm): 170 x 60 x 60 
a világító doboz kiegészíthető: 
- fogantyúval ellátott aljjal (09802.10) az 
optikai padon történő kísérletekhez 
- mágneses talppal (09804.10) a mágnestáblás 
optika segéd-fényforrásaként 
- világító doboz kiegészítőkkel 
színkeveréshez (09806.00) 
09801.00 
2│ Fogantyúval ellátott alj világító 
dobozhoz 
09802.10 
3│ Mágneses talp világító dobozhoz 
A mágneses táblán történő használathoz. 
09804.10 

1│ Világító doboz, halogén 
12V/20W 
Műanyag    világítótest    asztali 
kísérletekhez.      Lezárható       fény- 

kilépőnyílás párhuzamos és 
divergens fénynyalábokhoz,       
valamint színkeverési 
kísérletekhez. 
Kondenzorlencse és 110cm-
es kábel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A 08180.93 He-Ne lézer egy 
megbízható munkatárs, mind a 
mai napig használatra kész” 
T. Michalsky, Hamburg 
 

Lézer, hélium-neon 0,2/1,0mW 
Nagyon rövid építésű, lineárisan polarizált fényforrás. Üvegforrasztásos 
technológiával készült cső, ezáltal nagyon magas, több mint 18000 üzemórás 
élettartam. Kulcsos kapcsoló és beépített szürkeszűrő a sugárzási teljesítmény 
0,2mW-ra történő csökkentéséhez. Becsavarható fémkioldó a szürkeszűrő 
működtetéséhez. Eloxált alumínium ház integrált tápegységgel, becsavarható 
tartónyéllel, jelzőfénnyel és a szükséges figyelmeztető jelek mindkét oldali 
rányomásával. Fix, 140cm-es hálózati kábel.  
08180.93:    
Hullámhossz: 632,8nm Rezgésmód:  TEM00 
Optikai kimeneti 
telj.: 

 Élettartam: > 18000h 

szűrő nélkül: 1,0mW Teljesítményfelvétel: 35VA 
szűrővel: 0,2mW Hálózati feszültség: 230V, 50Hz 
Sugárátmérő: 0,5mm Méretek (mm): 210x80x40 
Sugár divergencia: < 2mrad. Fogantyú átmérő: 10mm 
Legkisebb 
polarizáció: 

500:1 Sugárközép - nyélvég 
táv. 

180mm 

Max. drift 8h-n át: ± 2,5%   
08181.93:    
Kivitel mint a 08180.93-é, de 
szürkeszűrő nélkül 

Németországban az iskolai oktatásban 
nem megengedett 

 
Cikkszám Megnevezés 
08180.93 Lézer, hélium-neon 0,2/1,0mW 
08181.93 Lézer, hélium-neon 1,0mW 
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Diódalézer 0,2/1,0mW; 635nm 
Az iskolák számára megengedett, kompakt monokromatikus fényforrás, különösen 
alkalmas interferencia és elhajlási kísérletekhez. A diódalézer teljesíti a DIN 
biztonsági követelményeket. Kulcsos kapcsolóval, üzemállapot kijelzővel és a fény 
kimeneti teljesítményének csökkentéséhez elektronikus retesszel.  
 
Műszaki adatok:    
Hullámhossz: 635nm Tápfeszültség: max. 3VDC 
Polarizáció mértéke: 1:100 Teljes súly:  425g 
Kimeneti telj.: 0,2/1mW Tápegység: 115/230AC 
Hossz: 15cm Tartónyél: Hossz = 15cm 
Átmérő: 3,5cm  Átmérő = 1cm 

 
08760.99 

 
Malus törvény 
P2250400 
Lineárisan polarizált lézerfény halad egy polarizációs szűrőn 
keresztül. Az átbocsátott fény erősségét egy fényelem 
segítségével határozzák meg az analizátor szögállásának 
függvényében.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Fényelem, szilícium, alaplaphoz 08734.00 1 
Polarizációs szűrő, nyélen 08610.00 1 
Csúszka optikai padhoz, h = 30mm 08286.01 3 
Talp optikai padhoz, állítható 08284.00 2 
Optikai pad toldalék, l = 600mm 08283.00 1 
Lézer, hélium-neon, 1,0mW, 230V 08181.93 1 
Digitális multiméter 07134.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
 
 
 
 

 

5mW-os lézer és kiegészítők 

 

1│ 5mW-os hélium-neon 
lézer 
Fix csatlakozókábel nagyfeszültségű 
dugóval a 08702.93 lézer-
tápegységhez. Tartalmaz 2 
hárompontos rögzítésű tartót 
(08705.00) és 2 rögzítő gyűrűt 
(08710.00).  
⋅ Hullámhossz: 632,8nm 
⋅ TEM00-módszelekció: 99% 
⋅ Polarizáció mértéke: 1:500 
⋅ Sugárátmérő:  0,81mm 
⋅ Sugár divergencia: 1mradmax. 
⋅ Teljesítmény drift: 2,5%/8h 
⋅ Élettartam:  cca. 15000h 
Koaxiális hengeres ház:  
Átmérő = 44,2mm, l = 400mm 
 

08701.00 
2│ Áramellátás 5mW-os 
lézerhez 
Nagyfeszültségű ellátás 08701.00 
lézerhez. Programozható időzítő a 0,1s 
- 99s között választható hologram-
megvilágítási időhöz egy vezérelhető 
retesz segítségével. A választott és az 
eltelt reteszidő digitális kijelzése. 
Reteszvezérlés időválasztóval, új 
indítással, megállítással és a 
bekapcsolt állapot tartásával.  
Műanyag ház (mm): 184 x 140 x 130 
Tartalmazza a 3│ reteszt fix 
csatlakozókábellel; Ø = 10mm-es 
fogantyún. 
08702.93 
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Kísérleti lámpa 2 
Univerzálisan használható standard világítótest, amely tetszés szerint két különböző lámpafoglalattal van felszerelve. 
Ezáltal  
⋅ 30W-os pontfénylámpaként  
⋅ 50W vagy 100W-os halogén lámpaként 
használható. 
A világítótest halogén- vagy pontszerű fényforrásként kompletten ki van alakítva vagy lámpatokként különböző 
lámpabetétekkel lehet ellátni. 
 

 
 
 

Ház 2 kísérleti lámpához 
Műanyag ház fém belső burkolattal, csuklós tartó a ±90°-os döntéshez. Kívülről az 
optikai tengely irányába cca. 13cm-rel eltolható csúszka, amely a különböző 
lámpafoglalatok elhelyezésére szolgál. Beállító gomb a lámpafoglalat magassági- és 
oldalbeállításához. Hátoldali beállító tárcsa ablakkal a behelyezett izzólámpatípus 
jelölésére. Fénykilépő-cső standard alkatrészek (kondenzor, blendetartó stb.) 
elhelyezésére. Fix csatlakozókábel l = 140cm 4mm-es dugóval. 
Műszaki adatok:  
⋅ Optikai tengely - fogantyúvég távolság: 180mm 
⋅ Fogantyú  10mm 
⋅ Ház (mm):  cca. 220 x 100 x 160 
08129.01 
 
Kísérleti lámpa 2, 50W halogén 
A lámpa az alábbi részekből áll: 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 
G6,35 betét 50/100W-os halogén lámpához 08129.04 
Halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 
Egyszeres kondenzor, f = 100mm 08137.01 
08129.88 
 
Kísérleti lámpa 2, 30W 
A lámpa az alábbi részekből áll: 
Ház kísérleti lámpához: 08129.01 
E14 betét izzólámpához 08129.02 
Izzólámpa 6V/5A, E14 06158.00 
Egyszeres kondenzor, f = 100mm 08137.01 
08128.88 

Tartozékok 2 kísérleti lámpához 

 

G6.35 aljzattal. A foglalat 90°-kal 
elforgatható, úgy hogy a spirál 
vízszintesen és függőlegesen is 
beállítható legyen. 
Szükséges továbbá:  
Halogén izzólámpa 12V/50W, 
(08129.06) 
vagy  
Halogén izzólámpa 12V/100W, 
(08129.08) 
vagy  
Halogén izzólámpa 24V/100W, 
(08129.07) 
08129.04 
3│ Kondenzorok fekete 
fémkeretben 
Átmérő 45mm, használható 2, 3 és 4  
 

kísérleti lámpákhoz. 
Kettős kondenzor, 60mm 
08137.00 
Egyszeres kondenzor, 100mm 
08137.01 
Egyszeres kondenzor, 200mm 
08137.02 
4│ Blendetartó 2 kísérleti 
lámpához 
Két kerettel blendék, szűrők stb. 
számára 50mm x 50mm-es 
formátumban.  
08131.00 
5│ Toldalékcső 
A cső pl. arra szolgál, hogy a 
08137.02 kondenzort a fényforrástól 
elegendően nagy távolságban tartsa.  
08131.02 

1│ Betét izzólámpához 
E14 aljzattal. A foglalat 90°-kal 
elforgatható, úgy hogy a spirál az 
optikai tengely irányában és azon 
keresztül is használható legyen. 
Szükséges továbbá: Izzólámpa 6V/5A, 
E14 06158.00. 
08129.02 
2│ Betét 50/100W-os halogén 
izzólámpához 
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Fojtótekercs spektrállámpához 230V/50Hz 
Előtét eszköz spektrállámpához, Pico 9 aljzattal. 
Műszaki adatok: 
⋅ Üresjárási feszültség: 230V 
⋅ Gyújtófeszültség: 15...60VAC 
⋅ Névleges feszültség: 230V/50Hz 
⋅ Kimenet 2 biztonsági kapcsolóhüvellyel 
⋅ Ütésálló műanyag ház hálózati ellenőrző lámpával, fogantyúval és lábbal 
⋅ Ház (mm):   230 x 236 x 168 
13662.97 

 

Spektrálcsövek és kiegészítők 

 

csatlakozószeggel. 
Spektrálcső, Hg 
06664.00 
Spektrálcső, H2 
06665.00 
Spektrálcső, Ar 
06666.00 
Spektrálcső, Ne 
06667.00 
Spektrálcső, He 
06668.00 
Spektrálcső, N2 
06669.00 
2│ Tartó spektrálcsövekhez, 
1 pár 
A spektrálcsöveket a tartókkal 2 
szigetelő szárhoz rögzítik, amelyeket 
egy állványra szerelnek.  
 

06674.00 
3│ Szigetelő szár 
Használható az elektromos vezetők 
szigetelt tartására. Fogantyún 
elhelyezett kerámia hornyos 
szigetelő; csatlakozófej 3 
keresztfurattal (átmérő 4mm) és 
szorítócsavarral ellátott furattal 
(átmérő 6mm); huzalok és lapos 
anyagok rögzítése az alátéttel ellátott 
szorítócsavar segítségével.  
06020.00 
4│ Takarócső 
spektrálcsövekhez 
Feketére lakkozott fémcső; magasság 
200mm, átmérő 20mm; rés formájú 
fénykilépő nyílással.  
06675.00 

1│ Spektrálcsövek 
Különböző egy- és kétatomos gázok 
és higanygőz vonalas és sávos 
színképének vizsgálatához. 
Gázkisüléses csövek lineáris 
fényforrással. Csőhossz cca. 230mm; 
a fémsapkákon szögelektródák,  
 

A hidrogén-spektrum szemléltetése 
P0641800 
A takarócsővel felszerelt hidrogén-spektrálcsövet 
feszültséggel látják el egy nagyfeszültségű tápegység 
segítségével. A világító hajszálcsövet Rowland-ráccsal 
figyelik meg. Az egyszínű vonalak távolságából és a 
mérőléc és a rács távolságából meg lehet határozni a 
hullámhosszakat.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Nagyfeszültségű tápegység 0-10kV 13670.93 1 
Spektrálcső H2 06665.00 1 
Rács, 600vonal/mm 08546.00 1 
Összekötő kábel 30kV, 100cm 07367.00 2 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Fizika kísérletek, Atomfizika” (16150.01) 
 
 

 

Pico 9 foglalat spektrállámpákhoz 
Műanyagból készült alj Pico 9 foglalattal és tartónyéllel. Fémből készült 
ráhúzható sapka. Fix, 110cm-es csatlakozókábel 4mm-es dugóval. 
Műszaki adatok: 
⋅ Fénykilépő nyílás átmérője: 21,5mm 
⋅ Optikai tengely - fogantyúvég távolság:  180mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
⋅ Ház mérete (mm): 155 x 68 x 62 
08119.00 
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Spektrállámpák 
Nagy fénysűrűség és spektrális tisztaság vonalas színképek előállításához ill. 
megfelelő szűrőkkel monokromatikus fény létrehozásához.  
Műszaki adatok: 
⋅ Névleges áram: 1A 
⋅ Aljzat:  Pico 9; világítási helyzet függőlegesen álló 
Cikkszám Típus Izzó Világító felület mm Fénysűrűség cd/cm2 
08120.01 Cd kvarc 15 x 6 2 
08120.03 He üveg 15 x 8 1,5 
08120.07 Na üveg 15 x 6,5 15 
08120.08 Ne üveg 15 x 8 1,5 
08120.11 Zn kvarc 15 x 6 0,7 
08120.14 Hg kvarc 20 x 6 50 
Kísérleti lámpa 5, nyéllel 
Műanyag ház levehető fém burkolattal, beállító gombok a függőleges és 
vízszintes lámpabeállításhoz, 4mm-es hüvelyek a névleges feszültség számára. 
Fénykilépő nyílás (d=18mm) csővel keretben lévő lencsék, szűrők elhelyezésére. 
A ház alja 6mm-es menettel és kiegészítő tartómágnessel van ellátva.  
Műszaki adatok: 
⋅ Ház mérete (mm): 140 x 93 x 110 
⋅ Fogantyú hossza: 100mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
⋅ Izzófoglalat: G4 
11601.10 
Kísérleti lámpa 6 
Pico 9 foglalattal ellátott spektrállámpák befogadására. Fekete műanyag ház és 
levehető fém fedél. A tanulói és a gyakorlati kísérletek számára az optikai 
alaplapon történő elhelyezéshez a ház alja tartómágnesekkel van ellátva. Egy 
kiegészítő 6mm-es menetes furat lehetővé teszi egy nyél elhelyezését, úgy hogy a 
lámpa a szemléltető oktatáshoz is használható legyen. Fénykilépő nyílás (di = 
18mm) csőcsonkkal a megfelelő optikai segédeszközök elhelyezésére. Fix 
csatlakozó kábel 4mm-es dugóval.  
Műszaki adatok: 
⋅ Ház méretei (mm): 148 x 100 x 93 
11615.05 
Halogén lámpa 1000W 
Fotolámpa, kézi- és állványos lámpaként is használható. Alkalmas mesterséges 
napnak 06753.00 és 06756.00 napkollektoros  és 04367.00 és 04372.00 Stirling-
motoros kísérleteknél. A tartós üzemeltetéshez szellőzővel és biztonsági 
hőkapcsolóval ellátva. Kamerasínnel, 90°-kal elforgatható világítófejjel és 5m-es 
csatlakozókábellel.  
Műszaki adatok: 
⋅ Teljesítményfelvétel: 1000W, 230V 
⋅ Színhőmérséklet: 3400K 
⋅ Foglalat:  E27 
08125.93 
Higanygőzlámpa 
Fényforrás a higany spektrumának vizsgálatához. Fényt át nem eresztő fekete 
üveglombik fénykilépő nyílással.  
Műszaki adatok: 
⋅ Fénysűrűség: 600cd/cm2 
⋅ Üzemi áram: 1A 
⋅ Foglalat:  E27 
08147.00 
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Higanygőzlámpa, 50W 
A kísérleti lámpa egy higanygőzlámpával van felszerelve és extrém nagy 
fényerősségű és fénysűrűségű fényforrásként szolgál. Optikai kísérletekhez és 
vetítésekhez univerzálisan használható. Interferenciaszűrővel együtt egy intenzív 
monokromatikus fényforrás áll rendelkezésre pl. a Planck-féle hatáskvantum 
meghatározásához. Fém ház hátoldali beállító gombokkal a lámpa magassági és 
oldalirányú beállításához. Fénykilépési cső (kvarcüveg biztonsági lappal) 
kondenzorok elhelyezéséhez. Biztonsági okokból két mikrokapcsoló a ház 
kinyitásánál a megérinthető hozzávezetéseket feszültségmentessé teszi. Ház 10mm-es 
kör keresztmetszetű nyéllel és fix, 4 tűs speciális dugós csatlakozókábel az 
előtétkészülékhez történő csatlakoztatáshoz.  
Műszaki adatok: 
⋅ Lámpa gyújtási feszültség:  230V 
⋅ Lámpa égési feszültség:  42 ± 4V 
⋅ Izzóáram/-teljesítmény: 1,3A/50W 
⋅ Fényáram/-erősség: 2000lm/230cd 
⋅ Fénysűrűség:  30000cd/cm2 
⋅ Ívhossz:  1mm 
⋅ Ház (mm):   134 x 118 x 151 
Tanács: 
Ajánlott kiegészítők: 
⋅ Kettős kondenzor, f = +60mm (08137.00) 
⋅ Egyszeres kondenzor, f = +100mm (08137.01) 
⋅ Egyszeres kondenzor, f = +200mm (08137.02) 
Cikkszám Megnevezés 
08144.00 Higanygőzlámpa, 50W 
08144.10 Higanygőzlámpa 

Előtétkészülék Hg-Cs lámpához /50W/230V/50Hz 
Az 50W-os higanygőzlámpával felszerelt kísérleti lámpa működtetéséhez. Indítóval, 
termikus túlterhelés elleni védelemmel, hálózati ellenőrző lámpával és speciális 
biztonsági dugaszoló aljzattal a lámpa csatlakoztatásához. Ütésálló műanyag ház 
fogantyúval és lábbal. 
⋅ Névleges feszültség: 230V/50Hz 
⋅ Méretek:  230 x 236 x 168 mm 
13661.97 

 

Fehér fény felbontása színképi színekre 
P0462900 
Newtonnak a fénytörés területén végzett kutatásai mutatják, hogy 
egy prizma a fehér fényt színspektrumra tudja bontani. Egy prizma 
„vastag” oldalán fénysugarak törnek meg és a hullámhosszuk 
alapján szétválasztódnak. A szokásos optikai üvegekben a kék 
fénysugarak jobban megtörnek mint a nagyobb hullámhosszú 
pirosak, az optikai rácson történő elhajláskor pedig a nagyobb 
hullámhosszú pirosak jobban eltérülnek. Ennek a fizikai oka a fény 
hullámhosszának törésmutatótól való függése. 
Ebben a kísérletben egy keskeny, fehér fénynyalábot egy prizma 
segítségével színes fénysávra - a színképre - húznak szét.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Rés, állítható  08049.00 1 
Prizma, 60 fokos, l = 45mm, h = 45mm, koronaüveg 08235.00 1 
Ernyő, fém, 300mm x 300mm 08062.00 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Optika” (01141.01) 
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Fényvezető modell fogantyún 
A fényvezetés teljes visszaverődéssel történő szemléltetésére. Plexiüveg rúd 
fogantyúval ellátott blendére szerelve. A rúd homlokfelülete fényesített.  
⋅ Rúd átmérője: 15mm 
⋅ Rúd hossza: cca. 500mm 
⋅ Kanyarulat átmérője: 115mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
⋅ Ernyőközép - fogantyúvég távolság: 180mm 
08226.00 

 

Optikai pad rendszer és kiegészítői 
Padrendszer speciális alumínium profillal.  
⋅ Könnyű, billenésmentes, behajlás- és csavarodásmentes 
⋅ Milliméterosztás a pad teljes hosszában 
⋅ Csúszásbiztos és magasságban állítható lábak 
⋅ Korrózióvédelem 
⋅ Csúszka az optikai eszközök tartására 
⋅ Központi vonaljelölés a pontos helyzet meghatározásához 
⋅ Különböző hosszúságú profilok rozsdamentes nemesacélból a max. 10mm átmérőjű, kör keresztmetszetű fogantyúval 

ellátott optikai eszközök elhelyezésére 
⋅ Rögzítés nélkül is billenésmentes 

 

 

 

 

 

Padprofilok 
Alsó oldali furatokkal az állítható lábak rögzítéséhez. 
⋅ Anyag:  könnyűfém AlMgSi, eloxált 
⋅ Keresztmetszet (mm):  sz = 81, m = 32 
Cikkszám Leírás 
08281.00 Optikai pad, l = 1500mm 
08282.00 Optikai pad, l = 1000mm 
08283.00 Optikai pad toldalék, l = 600mm. A 08285.00 csuklóval  
 összekötve különösen alkalmas hosszabbításnak. 
Láb optikai padhoz, állítható 
Könnyűfémből készült, matt fekete eloxált és két beállító csavarral van ellátva. A 
lábakat a sínprofil alsó oldalán lévő furatokhoz történő rögzítés végett két csavarral 
és inbuszkulccsal szállítják.  
08284.00 
Forgó csukló optikai padhoz 
A szögbe állított sugármenetes kísérletekhez két padprofilt a forgó csukló 
segítségével egymáshoz lehet kapcsolni. A forgó csukló 180°-os skálát tartalmaz 
5°-os osztásokban. Pontosan a forgástengelyben található egy oszlop az optikai 
építőelemek, pl. prizmaasztal elhelyezéséhez.  
⋅ Matt fekete, eloxált 
⋅ Oszlophossz:  200mm 
08285.00 
Csúszka padprofil rendszerhez 
Központi furattal. 
Max. 10mm átmérőjű kör keresztmetszetű fogantyúk számára, a helyzet 
meghatározásához pedig vonaljelzéssel ellátva. 
⋅ Anyag: AlMgSi 
⋅ Láb (mm): sz = 50, h = 84, m = 30 
Cikkszám Leírás 
08286.00 oszlop nélkül 
08286.01 30mm magas nemesacél oszloppal 
08286.02 80mm magas nemesacél oszloppal 
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Eltoló csúszka 
10mm fogantyú-átmérőjű optikai eszközök eltolására és elforgatására. Eltolási 
tartomány ±50mm, leolvasás mm-osztásban. Forgatási tartomány ±90°, durva 
osztás 5°, finom osztás 1° nóniusz segítségével. Vonaljelölés a csúszka 
állásának leolvasásához.  
Műszaki adatok: 
⋅ Oszlop felső széle - sín felső széle távolság:  70mm 
08286.05 

 

 
Tartók optikai eszközök számára 
Az optikai eszközök tartói 10mm átmérőjű nyéllel rendelkeznek (a 09909.00 kivételével). Azoknál az optikai 
építőelemeknél, amelyek lencsék, prizmák, blendék és tárcsák tartására szolgálnak, az optikai tengelytől a 
fogantyúvégig mért távolság (illeszkedve minden Phywe világítótesthez) általánosan 180mm.  
 
Prizmaasztal tartóval 
Prizmatartó állítható magasságú szorítófüllel. 
Műszaki adatok: 
⋅ Asztal átmérője: 64mm 
⋅ Befogóképesség (max.): 80mm 
⋅ Asztallap - fogantyúvég távolság: 150mm 
08254.00 
 
 
 
 
 
Asztalka fogantyún 
Pl. küvetták tartására. Műanyagból készült asztallap. 
Műszaki adatok: 
⋅ Asztallap:  185 x 120mm 
⋅ Asztalmagasság: 110mm 
08060.00 
 
 
 
 
 
Lemeztartó feszítőrugóval 
Üveglapokhoz, blendékhez stb. cca. 5mm vastagságig.  
Műszaki adatok: 
⋅ Fogantyú hossza: 100mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
08288.00 
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Lengőkar 
Optikai eszközök optikai tengelyen 
kívüli tartására. Két, recézett fejű 
csavarral ellátott furat szolgál az 
eszközök rögzítésére.  
⋅ Felvevőfurat átmérője:  10,1mm 
⋅ Furat-fogantyú távolság:70/125mm 
⋅ Fogantyú hossza: 45mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
08256.00 
Tartónyél 
Üveglapokhoz, blendékhez, diákhoz 
stb. cca. 4mm vastagságig és 
speciálisan a 09911.00 lencsetartó 
felerősítésére.  
⋅ Fogantyú hossza: 126mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 6mm 
09909.00 
Tartó egyenes látószögű 
prizmához 
3 beállítható szorító-berendezéssel 
max. 45mm x 30mm keresztmetszetű 
egyenes látószögű prizmák számára. 
⋅ Ernyő:  120 

x120mm 
08255.00 
Blendetartó 
Blendék, szűrők stb. tartására. A tartó 
az ernyőre forgathatóan van 
felszerelve. A forgásszöget meg lehet 
határozni. Két rugós szorítófül 
szorítja a blendét egy gumírozott 
tartóhoz.  
⋅ Ernyő átmérője: 120mm 
⋅ Nyílás átmérője: 40mm 
⋅ Szögskála:  ±90° 
⋅ Leolvasás:  1° 
08040.00 
Lencsetartó 
Az alábbi kerettel ellátott eszközök 
számára: lencse keretben 08018.01 - 
08028.01, interferencia szűrő, 3 
darabos készlet 08461.00, 2 darabos 
készlet 08463.00, fényretesz 
íriszblendével 08045.00. 
⋅ Ernyő átmérője: 120mm 
⋅ Nyílás átmérője: 40mm 
08012.00 
Lencsetartó, univerzális 
18...100mm átmérőjű lencsék és más 
hasonlók tartására. A lencséket egy 
állítható magasságú villa és egy 
rugós ellentartó közé fogják be.  
08010.00 

 

Lencsetartó 
42mm átmérőjű foglalat nélküli 
lencsék számára (pl. 08020.00 - 
08023.00). A lencse befogása egy 
acéllemez tartón két szorítórugó 
segítségével történik.  
⋅ Ernyő:  100 

x108mm 
⋅ Nyílás átmérője: 32mm 
09911.00 
 
Kondenzor tartó 
08137.00 - 08137.02 keretes 
kondenzor lencsék számára.  
⋅ Ernyő átmérője: 120mm 
⋅ Nyílás átmérője: 50mm 
08015.00 
 
 
 
 
Lemeztartó 50 x 50mm 
50mm x 50mm formátumú blendék, 
szűrők, rácsok, diák stb. tartására 
(cca. 4mm vastagságig). A tartó az 
ernyőre forgathatóan van felszerelve.  
⋅ Ernyő átmérője: 120mm 
⋅ Négyzetes nyílás: 43 x 43mm 
⋅ Forgásszög:  ±115° 
Cikkszám Megnevezés 
08041.00 Lemeztartó 50 x 50mm 
 
Lemeztartó 85 x 100mm 
85mm x 100mm formátumú 
üveglapok, blendék, diák stb. 
tartására (cca. 4mm vastagságig). 
Fémkeret szorítórugóval, nyélen 
elhelyezve.  
⋅ Keret (belső): 85 x 100mm 
Cikkszám Megnevezés 
08042.00 Lemeztartó 85 x100mm 
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Lencsék és prizmák 
 
Üveglencsék keret nélkül 
Bevésett gyújtótávolság adattal.  
Cikkszám Lencsetípus Gyújtótávolság mm-ben Átmérő mm-ben 
08020.00 bikonvex +50 42 
08021.00 bikonvex +100 42 
08022.00 bikonvex +150 42 
08023.00 bikonvex +300 42 
08027.00 bikonkáv -100 42 
 
Üveglencsék fémkeretben 
A gyújtótávolsága megadása a kereten található; a 08012.00 lencsetartóra 
helyezhető.  
Cikkszám Lencsetípus Gyújtótávolság, mm Átmérő, mm 
08018.01 bikonvex +20 10 
08020.01 bikonvex +50 40 
08021.01 bikonvex +100 40 
08022.01 bikonvex +150 40 
08024.01 bikonvex +200 40 
08023.01 bikonvex +300 40 
08025.01 plánkonvex/akromatikus +300 40 
08026.01 bikonkáv -50 40 
08027.01 bikonkáv -100 40 
08028.01 bikonkáv -200 40 
 
Lencse keretben, f = +5mm 
Bekeretezett műanyag lencse +5mm-es gyújtótávolsággal; a 08012.00 lencsetartóra 
helyezhető. 
08017.01 
 

 

Lencsetörvények és optikai berendezések 
P2210200 
Egy lencse tulajdonságát a gyújtótávolságával - f rövidítéssel - 
lehet összegezni. A gyújtótávolság a lencsétől mért távolság, 
amelyben a párhuzamosan beeső fényt összegyűjti 
(gyűjtőlencse) vagy amelyből mintha a párhuzamosan beeső 
fénysugarak indultak volna (szórólencse). Ebben a kísérletben 
a kép- és tárgytávolság meghatározásával a Bessel-eljárás 
szerint meghatározzák a lencse gyújtótávolságát. A vizsgált 
lencse segítségével egyszerű, optikai berendezéseket lehet 
építeni.  
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Tárgymikrométer 1mm 100 egység 62171.19 1 
Tápegység 0-12VDC/6V, 12VAC 13505.93 1 
Kísérleti lámpa 5, fogantyúval D 11601.10 1 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Mattüveg lap, 50mm x 50mm 08136.01 1 
Blende nyíllal 08133.01 1 
Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Lencse keretben, f = -200mm 08028.01 1 
Lencse keretben, f = +100mm 08021.01 1 
Lencse keretben, f = +50mm 08020.01 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Laboratóriumi Kísérletek Fizika” (16502.32) (csak angol nyelven) 
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Lencsék fogantyún 
Síkdomború üveglencse műanyag foglalatban, a gyújtótávolság megadásával.  
⋅ Effektív lencseátmérő: 97mm 
⋅ Fogantyú átmérője: 10mm 
⋅ Lencseközép - fogantyúvég távolság:  180mm 
Cikkszám Megnevezés 
08031.00 Lencse, f = +150mm, fogantyún 
08033.00 Lencse, f = +300mm, fogantyún 
Hengeres lencsék 
Síkdomború üveglencse a szélén a gyújtótávolság megadásával. Magasság 
60mm, szélesség 50mm. 
Ajánlott kiegészítő:Lemeztartó 08041.00 
Cikkszám Gyújtótávolság mm-ben 
08263.10 +100 
08263.15 +150 
A szem működési modellje 
A modell egy vázlatosan megformált szemgolyóból áll, amelynek a hátsó, vetítési 
felületként kiképzett része levehető. A különböző szemgolyónagyságokat távtartó 
gyűrűk beépítésével érik el. A látáshibák javítása előtétlencsékkel történik. A 
modellel szemléletesen be lehet mutatni a rövidlátást és a távollátást az emberi 
szem rendes látásával összehasonlítva és ezen látáshibák korrigálását. A 
szemmodell retináján (vetítési felület) lévő képet nem hozzák egyenesbe mint 
ahogy az emberi szemnél az agy ezt megteszi, tehát fordítva jelenik meg. 
66650.00 
Kvarcprizma 
Ultraibolya tartományban történő kísérletekhez. 
⋅ Szög:  60° 
⋅ Alaphossz:  30mm 
⋅ Magasság:  30mm 
⋅ Törésmutató:  nd = 1,459 
08232.00 
Prizmák korona- és flintüvegből 
Az üvegfajták mindig véséssel vannak megjelölve. 
Műszaki adatok Koronaüveg: Flintüveg: 
Törésmutató nd: 1.516 1.620 
Közepes diszperzió (nF-nC): 0.008 0.017 
Szögdiszperzió (δF-δC): 0.75° 1.77° 

 
Cikkszám Anyag Törésszög Alaphossz Magasság 
  (fok) (oldalhossz) mm mm 
08230.00 Flintüveg 60 30 30 
08231.00 Koronaüveg 60 30 30 
08235.00 Koronaüveg 60 45 45 
08236.00 Koronaüveg 90/45 30/42 30 
08237.00 Flintüveg 60 42 36 
08239.00 Flintüveg 60 45 45 
Üreges prizma 60°, l = 60mm, h = 60mm 
Folyadékoknál a törés és a diszperzió vizsgálatához. Optikai üvegből készült 
egyenlő oldalú prizma köszörült nyílással és teflondugóval.  
⋅ Oldalhossz: 60mm 
⋅ Magasság:  60mm 
08240.00 
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Egyenes látószögű prizma, 30mm x 30mm 
Amici-féle, a sugárelhajlás nélküli fény színképre történő felbontásához. 
Különösen alkalmas színképi kísérletekhez és kiegészítő színes kísérletekhez. 
3 prizmából van összeállítva (2x koronaüveg, 1x flintüveg). Fekete 
köpenyfelülettel. 
Műszaki adatok: 
⋅ Szögdiszperzió (dF - dC): 4,23° 
⋅ Keresztmetszet (mm): 30 x 30 
⋅ Hossz:  106mm 
08252.00 
 
 
 

 

 
Tükrök, lemezek és ernyők 
 
Üveglap, plánparallel 
Egy fénysugár párhuzamos eltolásának plánparallel lemez segítségével történő 
szemléltetésére. Méret (mm): 70 x 50 x 19 
Cikkszám Megnevezés 
08302.00 Üveglapok 
 
 
 
 

 

 
Különböző ernyők 

 
Cikkszám Megnevezés Fogantyúhossz Fogantyúátmérő 
09826.00 Ernyő, 150mm x 150mm 30mm 12mm 
08062.00 Ernyő, 300mm x 300mm 30mm 10mm 
08732.00 Átlátszó ernyő fogantyúval 30mm 10mm 
08064.00 Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 30mm 10mm 
08450.00 Cinkszulfid ernyő, 90mm x 120mm 100mm 10mm 
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Optikai tárcsa tartónyéllel 
Hartl-féle. A hátoldalon fém 
fogantyúval ellátva az optikai padon 
történő forgatható tartáshoz. A 
tárcsát vízszintes helyzetben 
forgóasztalként is lehet használni.  
⋅ Tárcsaátmérő: 300mm 
08300.00 
 

Plexiüveg lap 200mm x 200mm x 4mm 
Tükörként használható, egy tárgyról alkotott tükörkép 
látszólagos távolságának vizsgálatához.  
 
11613.00 
 

Szorítórugó 
Forgatható tartó; fém fogantyú felvevőhüvellyel és 
rögzítőcsavarral.  
⋅ Fogantyúátmérő: 10mm 
⋅ Tárcsaközép - fogantyúvég távolság: 180mm 
08300.01 
Fémtükör, konkáv-konvex 
Gyújtótávolság f = 75mm 
08319.00 
 

 

Matt üveglap, 50 x 50 x 
2mm 
Védőkeretben. 
Cikkszám Megnevezés 
08136.01 Matt üveglap,  
 (50 x 50 x 2)mm 
 

 

Síktükör tartón 50 x 20mm 
Cikkszám Megnevezés 
08318.00 Síktükör tartón  
 (50 x 20)mm 
Tükör 100mm x 85mm, sík 
Üvegből készült, védőszegéllyel. 
Cikkszám Megnevezés 
09921.00 Tükör 100 x 85mm, sík 
Tükör 80 x 50mm 
Üvegtükör lecsiszolt élekkel, a fény 
útjának megfordításához 
folyadékokban, a 08220.00 
küvettához illesztve.  
08209.01 
Tükör csuklóval 
Üvegből készült síktükör műanyag 
keretben gömbcsuklóval ellátott 
fogantyún. 
⋅ Tükörfelület: 138 x 

85mm 
⋅ Fogantyúhossz: 165mm 
⋅ Fogantyúátmérő: 10mm 
⋅ Tükörfelület: 230 

x230mm 
⋅ Fogantyúhossz: 90mm 
⋅ Fogantyúátmérő: 10mm 
08208.00 
Homorú tükör, d = 100mm 
Kiváló minőségű konkáv-konvex 
tükör keretben fogantyúval. 
⋅ Gyújtótávolság: ±200mm 
⋅ Tükörközép - fogantyúvég 

távolság: 180mm 
⋅ Fogantyúátmérő: 10mm 
08212.00 
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Rácsok, rések és blendék 
 
Vonalas rács 
50mm x 50mm-es formátum. 
Cikkszám Megnevezés Leírás 
08530.00 Vonalas rács, 2 vonal/mm üveglapon 
08532.00 Vonalas rács, 4 vonal/mm üveglapon 
08534.00 Vonalas rács, 8 vonal/mm üveglapon 
08540.00 Vonalas rács, 10 vonal/mm üveglapon 
08543.00 Vonalas rács, 50 vonal/mm védő üveglapok között 
09827.00 Vonalas rács, 80 vonal/mm védő üveglapok között 
Rács (Rowland) 
Rácsutánzat védő üveglapok között. 
Rácsfelület 35mm x 24mm 
Cikkszám Megnevezés 
08546.00 Rács, 600 vonal/mm (Rowland) 
08547.00 Rács, 1200 vonal/mm (Rowland) 
Rések, blendék; 50mm x 50mm 
Cikkszám Megnevezés Anyag Leírás 
08134.03 Blende 3 réssel Műanyag lap Résszélesség 0,5mm,  
   hossz 30mm, távolság 5mm 
08135.01 Blende 7 réssel Műanyag lap Résszélesség 0,5mm,  
   hossz 30mm, távolság 5mm 
08527.00 Blende kettős  Üveglap HasználhatóYoung-féle  
 réssel  interferencia-kísérlethez.  
   Résszélesség 0,2mm,  
   réstávolság 0,6mm. 
08522.00 Blende 3 egyszeres  Üveglap Résszélesség (0,1; 0,2;  
 réssel  0,4)mm 
08526.00 Blende 4  Üveglap Résszélesség/-távolság  
 többszörös réssel  (0,1/0,25)mm; n =2;3;4;5 
08523.00 Blende 4 kettős Üveglap Résszélesség/-távolság 
 réssel  (0,2/0,25;0,1/0,25;0,1/0,5; 
   0,1/1,0)mm 
08521.00 Blende réssel, bor- Üveglap Rés-/bordaszélesség  
 dával és szegéllyel  mindig 0,6mm 
Képobjektumok, 50mm x 50mm-es formátumban 
Cikkszám Megnevezés Kép Leírás 
08133.01 Blende nyíllal 1 
11609.00 Gyöngy-L 2 Üveggyöngyök L-alakzatban 
82140.00 Miksa császár diapozitív 3 
Különféle blendék 
Cikkszám Megnevezés Leírás 
08340.00 Blende skálával Bekeretezett üveg diapozitív. Skála l =10mm 
  0,1mm-es osztással. 
08577.02 Blende elhajlási A kiegészítő struktúrákon történő elhajlás  
 objektummal vizsgálatához; a Babinet-tétel igazolására;  
  kör alakú nyílások és kör alakú akadályok 0,25; 
  0,5 és 1,0 mm-es átmérővel; rések és vonalak 
  szélesség: 0,2mm. Tűrés ±10µm 
17556.00 Környezeti  Színtani kísérletekhez 
 blende, d=20mm 
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Rés, állítható 
Forgathatóan felszerelt rés, forgásszög ±135°, szimmetrikusan állítható résszélesség 
0...6mm. Réshossz 30mm. 
⋅ Ernyőátmérő: 120mm 
⋅ Résközép - fogantyúvég távolság:  180mm 
⋅ Fogantyúátmérő:  10mm 
08049.00 
 
Íriszblende 
Folyamatosan állítható lemezes fényrekeszzár. 
Nyílásátmérő 2mm-től max. 30mm-ig; 08012.00 lencsetartóra helyezhető. 
08045.00 
 
Lyukblendék 
Cikkszám Megnevezés Kép Formátum 
09815.00 Lyukblendék d = 1, 2, 3, 5mm 1 50mm x 64mm 
09816.01 Lyukbblende, d = 20mm 2 50mm x 64mm 
08206.04 Lyukblende d = 0,4mm 3 50mm x 50mm 
09816.03 Blende négyzettel 10 x 10mm 4 50mm x 64mm 
08132.01 Lyukblende d = 5mm kép nélkül 50mm x 50mm 
09816.02 Résblende d = 1mm kép nélkül 50mm x 64mm 

Szűrők 

 

Szürkeüvegek, 3 darabos készlet 
Egy fényforrás intenzitásának fokozatos gyengítéséhez, 3 szűrő a látható 
hullámhossztartományban 0,1%, 0,01% és 0,001%-os állandó áteresztőképességgel. 
Ezek kombinációja esetén egy fényforrás intenzitását 6 tizedesig lehet gyengíteni.  
08465.00 
Keretezett színes üvegek 
Monokromatikus fény előállításához. 
Cikkszám Szín 
08402.00 Színes üveg, kék 
08406.00 Színes üveg, piros 
Színes üveg, piros-zöld, réssel 
A fénysugarak gyújtóponton történő keresztülhaladása során a tükrös felcserélődés 
igazolására; védőkeretben. 
11604.02 
Színszűrők 
Meghatározott átbocsátóképességű spektrumszűrők. Zselatinszűrő keretezett 
védőüvegek között. A hullámhossz megadása a kereten található. Az alábbi táblázat 
az egyes szűrők jellemző irányadatait közli mindig az érdekes színképtartományban.  
Cikkszám Max. átbocsátókép. Szín Tartomány [nm] Átb.kép. 
 λm-nél [nm]   λm-re 
08460.00 370 ultraibolya 320...400 28% 
08411.00 440 ibolyakék 360...460 16% 
08412.00 440 kék 380...470 4% 
08413.00 505 kékeszöld 400...560 63% 
08414.00 525 világoszöld 480...570 45% 
08415.00 580 világossárga 560...630 19% 
08416.00 >595 élénkpiros 600 (rövidhull. tart.) 93% 
09418.00 >840 infravörös 870 (rövidhull. tart.) 76% 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.8 Optikai eszközök 
 
Szűrőkészlet 
Hat kiváló minőségű üvegszűrő színtani kísérletekhez; additív és szubtraktív 
színkeverés, kevert színek, színtelítettség stb., a színkeverő készülékkel összekötve.  
Szín Üvegtípus Szűrővastagság  

(mm) 
Szűrőtípus Szűrőjellemző λmax 

ill. λmin, rel. élhossz 
λH 

kék BG 12 2 sáváteresztő λmax = 450nm 
zöld VG 9 2 sáváteresztő λmax = 525nm 
piros RG 610 2 élszűrő λH = 610nm 
cián BG 7 2 sáváteresztő λmax = 480nm 
sárga GG 495 2 élszűrő λH = 500nm 
bíbor KV 3 sávelnyelő λmin = 550nm 

13760.01 
Interferenciaszűrő, 3 darabos készlet 
λm nm-
ben 

Szín Tűrés λm-re Félérték 
szélesség nm 

Átbocsátóképesség 
λm-re 

578 sárga ±1% cca. 10 cca. 30% 
546 zöld ±1% cca. 10 cca. 30% 
436 kék ±1% cca. 10 cca. 30% 

08461.00 
Interferenciaszűrő, 2 darabos készlet 
λm nm-
ben 

Szín Tűrés λm-re Félérték 
szélesség nm 

Átbocsátóképesség 
λm-re 

405 kék ±1% 10-15 cca. 30% 
366 UV ±1% 6-9 cca. 30% 

08463.00 
Interferenciaszűrő, sárga, 578nm 
1 darab interferenciaszűrő a 08461.00 3 darabos készletből. 
08461.01 

 

Különböző polarizációs szűrők 
Lineárisan polarizált fény előállítására és vizsgálatára. Dikroikus fólia védőüvegek között. 08610.00 és 08611.00 
forgatható keretben, nyélen.  
08730.00 és 08730.01 - Polarizációs szűrő 08700.00 alaplaphoz rövid (35mm) fogantyúval. 
08613.00 - 50mm x 50mm-es polarizációs szűrő 0,5mm vastag műanyag fóliával.  

 
Műszaki adatok 08610.00: 08611.00 
Polarizáció mértéke: 99% 99% 
Skála: -90°...+90° -95°...+95° 
Osztás: 1° 0,1° 
Szűrőátmérő: 32mm 32mm 
Szűrőközép-fogantyúvég távolság: 180mm 180mm 
Fogantyú átmérője: 10mm 10mm 
Cikkszám Megnevezés 
08610.00 Polarizációs szűrő nyélen 
08611.00 Polarizációs szűrő nóniusszal 
08613.00 Polarizációs szűrő 50mm x 50mm 
08730.00 Polarizációs szűrő alaplaphoz 
08730.01 Polarizációs szűrő, félárnyék, alaplaphoz 
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2.5 Fizika - Optika 
2.5.8 Optikai eszközök 
 

 

A fény polarizációja; polarizátor, analizátor 
P0463800 
Egy polarizálatlan fénynyalábból egy polarizációs szűrő - 
a polarizátor - segítségével egy meghatározott rezgési 
síkot kirekeszelnek; egy második polarizációs szűrővel - 
az analizátorral - pedig ezt a rezgési síkot kimutatják.  
 
Kivonat az elemjegyzékből Cikkszám/Menny. 
Optikai pad, l = 1000mm 08282.00 1 
Lencse keretben, f = +100mm 08021.01 1 
Polarizációs szűrő nyélen 08610.00 2 
Ernyő, átlátszó, 250mm x 250mm 08064.00 1 
Ház kísérleti lámpához 08129.01 1 
Betét G 6,35 50/100W-os halogén lámpához 08129.04 1 
Halogén izzólámpa 12V/50W 08129.06 1 
Beállítható transzformátor 25VAC/20VDC, 12A 13531.93 1 
Állványok, kisebb elemek stb. 
„Szemléltető kísérletek - Fizika, A/B kiadás, Optika”  

 
Lux-mérő, refraktométer  
A „Fotométer, spektroszkóp, polariméter, refraktométer” témakörhöz ezen katalógus 5.8.12 fejezetében talál további 
termékeket.  
 

 

 

 

Kézi mérőműszer lux, RS232, adatrögzítő 
Max. 300klx fényerősség meghatározására vízben és azon kívül. 
4 mérési 
tartomány 

0...3lx 0...300lx 0...30klx 0...300klx 

Felbontás 0,1lx 1lx 10lx 100lx 
Pontosság 3% 3% 3% 5% 
Csatlakozó 5-tűs diódás 

kapcsolóhüvely 
   

07137.00 
Luxmérő-szonda, l = 2m 
Rúd alakú szonda a 12107.00 lux mérőmodulhoz, a 07137.00 lux kézi 
mérőműszerhez vagy a 11111.11 lux mérési tartományhoz történő 
csatlakoztatáshoz. 
Cikkszám Megnevezés 
12107.01 Luxmérő-szonda, l = 2m 
Abbé-refraktométer 
Folyadékok és szilárd testek törésmutatójának meghatározására 590nm (Na-D-
vonal) hullámhosszúságú fénynél valamint az nC-nF közepes diszperzió 
meghatározására. A törésmutató skála egy kiegészítő 0...95%-os cukortartalom 
skálával van ellátva. A prizma- és a skála-megvilágítása napfénnyel vagy egy külön 
világító berendezéssel történik. A prizma doboza termosztát-csatlakozóval van 
ellátva. 
Műszaki adatok:    
Mérési 
tartomány: 

Törésmutató (nD20 
= 1,3 - 1,7) 

Cukorskála 
0...50% 

Pontosság 0,2% 

Cukorskála 
(0...95%): 

nD20 = 1,33 - 1,53-
nak megfelelően 

Cukorskála 
0...95% 

Pontosság 0,1% 

nD mérési 
pontosság: 

0,0003   

Tanács: a refraktométerhez tartozik: védődoboz, beállító üveglapok, 1 üveg 
immerziós folyadék (1 - brómnaftalin), átszámítási és javítási táblázatok, 0...70°C-
os hőmérő levehető védőhüvellyel.  
35912.00 

 


