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 ?שאלות לכם יש

  עכשיו כנסו
  מידות המרת פורום

 וחיזוקים לחץ מידות המרת < חיזוק < ראשי

     :להמרה מידה

 מידות המרת •
 והנחות מושגים מונחים •
 גולשיםה שאלות •
 ונוסחאות חישובים מחשבון •
 פורום •
 קשר צור •

 וחיזוקים לחץ מידות המרת

 (N\m² או Pa) פסקל

   (Bar או dyn/cm²) באר



 (kgf/cm² או  at) טכנית אטמוספירה

 (PSI או lbf/in²) רבוע 'אינצ\פאונד

 (Torr) טור

 (atm) אטמוספירה

 מידות להמרת חזרה
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 תגובה בתכתי

  

 (חובה) שם 

 (חובה) (מקום בשום יוצג לא) דואל 

 ראת 

  

    

  מחשבון

 
 
  :חיפוש

   

 מחשבונים
 

 ומדדים מידות
b Cubic Feet Cubic Foot Cubic ft Cubic Inch Cu In Cu Inch feet³ foot³ ft³ Gb In³ Kb kilometer km Mb Sq In 

Square Foot Square Inch מרחק מעלות מחשבים מהירות ליטר לחץ יארד טמפרטורה זרימה גובה 'אינצ אורך 

 רוחב לשעה מעוקב רגל ליום מעוקב רגל רגל קילומטר עומק מעוקב סנטימטר לשניה ק"סמ לדקה ק"סמ ק"סמ מ"ס נפח משקל

 שטח
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