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Zwevende magneten: Een tutorial inclusief voorbeeldvideo en PDF

Hier een mooi en ongecompliceerde
constructie om de magnetische levitatie
mee te demonstreren. Deze past prima
in onze verzameling met betrekking tot
dit thema "Levitatie" (www.
supermagnete.de/dut/projects/
levitation).

Benodigd materiaal (details zie
foto):

 • Een kunststof buisje
 • 2 staven pyrolytisch (zuiver) koper

Opgelet: met niet-pyrolytisch koper
werkt het niet!

 • Een weekijzeren staaf
 • 1 schijfmagneet van het type S-30-15-

N (www.supermagnete.de/dut/
S-30-15-N)

 • 3 schijfmagneten van het type
S-15-05-N (www.supermagnete.de/
dut/S-15-05-N)

 • dichtingsringen
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Demonstratie (in het spaans):

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.de/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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pdf-bestand

Het pdf-bestand hiernaast (in het spaans) is een uittreksel uit
het tijdschrift "Investigación y Ciencia" van februari 2006,
waarin deze installatie werd voorgesteld.

Gebruikte artikelen
1 x S-30-15-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.de/
dut/S-30-15-N)
3 x S-15-05-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-15-05-N)

Online sinds: 17.11.2011

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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