ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΣΕΡΕΩΝ
Μ 010.0
Δςναμόμεηπα πλακέ.
Spring dynamometers
Αληνρήο: 1, 2, 2.5, 5, 10, 20, 50Ν
Μ 010.1
Δςναμόμεηπα κςλινδπικά.
Αληνρήο: 2.5, 5, 10, 20, 30, 50Ν
Χξεζηκνπνηνύληαη σο όξγαλα κέηξεζεο δπλάκεσλ θαη
βαξώλ
Γηαζέηνπλ ζύζηεκα ξύζκηζεο ηνπ κεδελόο.
Μ. 010.2
Δςναμόμεηπα κςκλικά ζεη.
Circular dynamometers
Πεξηνρή κέηξεζεο 0 - 1.000p ( 0 - 10Ν ) Βαζκνλόκεζε
αλά 50 θαη 100p ( 0.5 θαη 1Ν ) Γηάκεηξνο 170mm κε
ζύζηεκα κεδεληζκνύ.
Μ 020.0
ειπά ελαηηπίων.
Springs set.
Η ζεηξά απνηειείηαη από πέληε ειαηήξηα δηαθνξεηηθήο
ζθιεξόηεηαο (ζηαζεξάο Κ).
Γηα ηελ κειέηε βαζκνλόκεζεο δπλακόκεηξνπ, κειέηε
αξκνληθήο ηαιάλησζεο, κειέηε δηαηήξεζεο κεραληθήο
ελέξγεηαο, θ.α. Δίλαη ηύπνπ έιμεσο, θαηαζθεπαζκέλα
από αλνμείδσην ζύξκα, επηκεηαιισκέλα.
Μ 040.0
Νήμα ζηάθμηρ.
Plumb bob
Οξεηράιθηλνο θώλνο, κε λήκα αλάξηεζεο θαη πιαζηηθό
πιαθίδην.

Μ 050.0
Καηακλινόμενο παπαλληλεπίπεδο
(απθπωηό παπαλληλεπίπεδο)
Stability apparatus
Φέξεη κηθξό λήκα ζηάζκεο.
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηζνξξνπίαο ζώκαηνο
ζηεξηδόκελνπ ζε βάζε.

Μ 060.0
ςζκεςή ιζοπποπίαρ ηύπος Γ΄
Centre of gravity plates
Απνηειείηαη από εηδηθό νξζνζηάηε κε αθίδα θαη
ζπλνδεύεηαη από ηξεηο κεηαιιηθέο πιάθεο:
α) πιάθα θπθιηθή,
β) πιάθα ηεηξαγσληθή,
γ) πιάθα ηξηγσληθή.
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο ηζνξξνπίαο ζώκαηνο
ζηεξηδόκελνπ ζε έλα ζεκείν.
Μ 070.0
Μοσλόρ αλοςμινίος πλήπηρ.
Demontration beam balance
Σπλνδεύεηαη από:
α) ζύζηεκα αλάξηεζεο,
β) 16 ηππείο,
γ) δύν δίζθνπο δπγνύ.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δπγνύ, κειέηε
ηζνξξνπίαο κνριώλ, ηε κειέηε ησλ ξνπώλ δπλάκεσλ θ.α.
Μήθνο θάιαγγαο: 50cm

Μ 080.0 Σποσαλίερ απλή
Pulley single
Καηαζθεπάδνληαη από αινπκίλην ή ζθιεξό πιαζηηθό
Γηάκεηξνο ηξνραιίαο: 50mm
Με κνλή ηξνραιηνζήθε θαη έλα άγθηζηξν.

Μ 081.0
Σποσαλία με ζθιγκηήπα
Single pulley with clamp
Δίλαη απιή ηξνραιία κε ζθηγθηήξα ζηελ ηξνραιηνζήθε
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηελ άθξε ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο.

Μ 085.0
Σποσαλίερ διπλή η ηπιπλή
Multi pulley block.
Από δύν ή ηξηο όκνηεο επάιιειεο ηξνραιίεο.
Γηα ηελ κειέηε πνιύζπαζηνπ θ.α.

Μ 100.0
Φςγοκενηπικόρ ζηίβορ.
Centrifical loop.
Σπλνδεύεηαη από ζθαίξα 15mm κεηαιιηθή ή γπάιηλε.
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο αλαθύθισζεο ζώκαηνο.
Μήθνο 50cm

Μ 110.0
Όπγανο για ηη μελέηη ηηρ κενηπομόλος δύναμηρ.
Centrifical force kit
Απνηειείηαη από ζσιήλα κεηαιιηθό δακ. 10mm κήθνπο
15 cm κε εθηνλσκέλα ρείιε.
Λεπηό αλζεθηηθό λήκα πξνζαξκνζκέλν ζε κηθξή
ειαζηηθή ηάπα.
Σεηξά κηθξώλ κεηαιιηθώλ δαθηπιίσλ κάδαο 5-7gr.
Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ησλ λόκσλ ηεο
θεληξνκόινπ δύλακεο.
Μ 120.0
Φςγοκενηπική μησανή βαπέωρ ηύπος.
Centrifugal machine
Βαξεηάο θαηαζθεπήο, εξγάδεηαη ζε νξηδόληηα ή
θαηαθόξπθε ζέζε.
Γέρεηαη δηάθνξα εμαξηήκαηα κε άμνλα 10mm
Μήθνο 50cm

Μ 125.0
Φςγοκενηπικόρ διασωπιζηήπαρ.
Centrifuge
Σπλνδεύεηαη από δύν κηθξνύο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο.
Πξνζαξκόδεηαη ζηε θπγνθεληξηθή κεραλή.

Μ 130.0
ςζκεςή διαπλαηςνόμενων δακηςλίων.
Πξνζαξκόδεηαη ζηελ θπγνθεληξηθή κεραλή.

Μ 135.0
Ρςθμιζηήρ Watt.
Watt flywheel governor
Πξνζαξκόδεηαη ζηελ θπγνθεληξηθή κεραλή.
Χξεζηκνπνηείηαη σο κνληέιν επίδεημεο ηνπ ξπζκηζηή ηνπ
Watt, γηα ηνλ έιεγρν ζηξνθώλ θηλεηήξσλ.

Μ 140.0
Πεπιζηπεθόμενορ εκκπεμέρ ηος Foucault.
Rotating Foucault pentulum
Απιή θαηαζθεπή πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηελ θπγνθεληξηθή
κεραλή, γηα ηελ επίδεημε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ
ηαιάλησζεο, θαηά ηελ πεξηζηξνθή.

Μ 150.0
Εκκπεμέρ ηος Foucault.
Foucault pentulum
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή κεγάινπ κεγέζνπο
Κιεηζηόο θισβόο κε ηδάκηα ύςνπο ελόο κέηξνπ.
Σηελ βάζε ηνπ έρεη γσληνκεηξηθό δίζθν.
Ηιεθηξνκαγλεηηθό ζύζηεκα ζπληεξεί ην πιάηνο
ηαιάλησζεο ζηαζεξό ζηελ ηδηνζπρλόηεηά ηνπ.
Καηάιιειν γηα ζνβαξέο κεηξήζεηο ζην Σρνιηθό
εξγαζηήξην.
Μ 160.0
Γςποζκόπιο.
Gyroscope
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηα ηελ κειέηε παξακέηξσλ ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο
ζηεξενύ ζώκαηνο σο πξνο άμνλα, όπσο ε γσληαθή
ηαρύηεο, ε ζηξνθνξκή θαζώο θαη ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο
ηεο γπξνζθνπηθήο ππμίδαο, θ.α.
Μήθνο 40cm
Μ 200.0
Επγαζηηπιακό αμαξάκι απλό.
Dynamic trolley
Τξίηξνρν ακαμάθη, θαηάιιειν γηα ηα πεηξάκαηα
θηλεκαηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ην ακαμάθη κε έκβνιν, γηα
ηα πεηξάκαηα δηαηήξεζεο ηεο νξκήο, δηαηήξεζεο ηεο
ελέξγεηαο, ειαζηηθή θαη κε ειαζηηθή ζύγθξνπζεο.
Φέξεη πίξν έιμεο.
Μ 205.0 Επγαζηηπιακό αμαξάκι με έμβολο.
Dynamic trolley with spring.
Τξίηξνρν ακαμάθη. Φέξεη κεραληζκό κε ειαηήξην θαη
έκβνιν θαη πίξν απειεπζέξσζεο ηνπ ειαηεξίνπ ηνπ
εκβόινπ.
Σε ζπλδπαζκό κε ην απιό ακαμάθη, είλαη θαηάιιειν γηα
όια ηα πεηξάκαηα ηεο Γπλακηθήο.
Φέξεη πίξν έιμεο γηα ιάζηηρν ή ειαζηηθό θνξδόλη.

Μ 221.0 ςζκεςή ζύγσπονων κινήζεων.
Projectile apparatus
Σπλνδεύεηαη από δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο.
Απνηειείηαη από πιαζηηθή βάζε θαη κεηαιιηθή ξάβδν
γσληαθήο δηαηνκήο κε ππνδνρέο γηα ηηο ζθαίξεο.
Σύζηεκα ειαηεξίνπ ζπγθξαηεί νπιηζκέλε ηελ κεηαιιηθή
ξάβδν.
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο αξρήο ηεο αλεμαξηεζίαο
ησλ θηλήζεσλ.
Μ 230.0
ςζκεςή ζύγκποςζηρ ζηιρ δύο διαζηάζειρ.
Collision in two dimension
Κακπύινο θεθακκέλνο δηάδξνκνο αινπκηλίνπ ηνκήο
αλεζηξακκέλνπ Π, κήθνπο 30cm
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη
ηεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ζύγθξνπζε δύν ζσκάησλ.
Σπλνδεύεηαη κε δύν ραιύβδηλα ζθαηξίδηα, έλα γπάιηλν
ζθαηξίδην θαη λήκα ηεο ζηάζκεο
Σηεξεώλεηαη ζηνλ πάγθν κε ζθηγθηήξα ηύπνπ C.

Μ 240.0
ςζκεςή ελεύθεπηρ πηώζηρ
Free fall apparatus
Απνηειείηαη από θαηαθόξπθν νξζνζηάηε ύςνπο 100 ή
200 cm πνπ θέξεη θαηάιιειε κεηξνηαηλία.
Πάλσ ζηνλ νξζνζηάηε ζηεξεώλνληαη νη θσηνπύιεο ηνπ
ςεθηαθνύ ρξνλνκέηξνπ.
Οη κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ πηώζεο ησλ δηαθόξσλ ζσκάησλ
κεηξάηαη κε ην ςεθηαθό ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν ΓΔ
160.0

Μ. 250.0
Αεποδιάδπομορ
Air track
Η γλσζηή ζύλζεηε εξγαζηεξηαθή ζπζθεπή γηα ηελ κειέηε
ησλ λόκσλ θαη θαηλνκέλσλ ηεο κεραληθήο, όπσο ε
επζύγξακκε θίλεζεο, νη λόκνη ηνπ Νεύησλα, ε δηαηήξεζε
ηεο νξκήο θαη νη θξνύζεηο θιπ.
Η ζπζθεπή παξαδίδεηαη πιήξεο κε όια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Μ 250.1
Μαγνηηικόρ διάδπομορ (πλήπηρ).
Magnetic track
Αληηθαζηζηά ηνλ αεξνδηάδξνκν κε όια ηα γλσζηά ηνπ
κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ ρξεζηκνπνίεζή
ηνπ.
Δίλαη Κηλεδηθή εθεύξεζε θαη ζπλνδεύεηαη από ζεηξά
εμαξηεκάησλ.
Χξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ησλ ζεκειησδώλ λόκσλ ηεο
Κηλεκαηηθήο θαη ηεο Γπλακηθήο ζηελ επζύγξακκε
θίλεζε, κε ηε βνήζεηα καγλεηηθώλ πεδίσλ ξπζκηδνκέλεο
εληάζεσο.
Μήθνο 120cm.
Οη κεηξήζεηο γίλνληαη κε ην ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν ΓΔ
160.0
Μ 270.0
Καμπςλόγπαμμορ διάδπομορ
Curved plane
Απνηειείηαη από δηάδξνκν ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ Π,
πξνζαξκνζκέλνπ ζε θαηάιιειε βάζε.
Τν θακππιόγξακκν ηκήκα ηνπ έρεη κεηαβιεηή θιίζε θαη
θαηαιήγεη ζε νξηδόληην επζύγξακκν ηκήκα κήθνπο 50
cm.
Σηα πιεπξά ηνπ δηαδξόκνπ πξνζαξκόδνληαη θσηνπύιεο
γηα ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο δηέιεπζεο κεηαιιηθήο ζθαίξαο.
Μ 280.0
Κεκλιμένο επίπεδο πολλαπλήρ σπήζηρ
Multi-purpose inclined plane
Δίλαη θεθιηκέλνο δηάδξνκνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ,
θαηάιιεινο γηα κειέηε δπλάκεσλ ηξηβήο, ξνπώλ
αδξαλείαο, θαη ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Γαιηιαίνπ.
Σηα πιεπξά ηνπ πξνζαξκόδνληαη επίζεο νη θσηνπύιεο
ηνπ ςεθηαθνύ ρξνλνκέηξνπ.
Η ζπζθεπή παξαδίδεηαη πιήξεο κε όια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηά ηεο.

Μ 285.0
Σπιβόμεηπο.
Friction apparatus
Γύν μύιηλεο επηθάλεηεο απνιύησο ιείεο (κε ειάρηζηε
ηξηβή) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κεληεζέ.
Η γσλία θιίζεο ξπζκίδεηαη θαη κεηξάηαη κε
κνηξνγλσκόλην.
Η κηθξή ηξνραιία ζην άθξν ηεο θεθιηκέλεο επηθάλεηαο,
εμαζθαιίδεη ηελ παξαιιειόηεηα ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη
ηηο δηάθνξεο επηθάλεηεο πνπ ζύξνληαη ζην θεθιηκέλν θαη
θαηαιήγεη ζηνλ δίζθν κε ηα βάξε.
Η ζπζθεπή ζπλνδεύεηαη κε κηθξέο πιάθεο δηαθνξεηηθώλ
πιηθώλ π.ρ. μύιν, ζίδεξν, πιαζηηθό.
Μ 300.0
Σποσόρ Maxwell.
Maxwell wheel.
Αλζεθηηθό κεηαιιηθό ηθξίσκα ζρήκαηνο Π, ζηεξεώλεηαη
πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε. Από ην νξηδόληην ηκήκα
αλαξηάηαη ν ζπκπαγήο κεηαιιηθόο ζηξόθαινο δηακέηξνπ
13cm κε δύν αλζεθηηθά λήκαηα.
Βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο δπλακηθήο ζε
θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ηελ πεηξακαηηθή εύξεζε ηεο
ζηξνθνξκήο.
Μ 310.0
ςζκεςή νόμος διαηήπηζηρ ηηρ μησανικήρ ενεπγείαρ.
Conservation of mechanical energy kit.
Απνηειείηαη από ειαηήξην κήθνπο 20cm, κε δηάκεηξν
ζπείξαο 18mm ζηαζεξάο 0.30- 0.35N/cm πεξίπνπ, ην
νπνίν αλαξηάηαη από κεηαιιηθή ξάβδν.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε ηνπ λόκνπ δηαηήξεζεο ηεο
κεραληθήο ελέξγεηαο. Σπλνδεύεηαη από ηξεηο κάδεο 1kg,
500gr θαη 200gr αληίζηνηρα.

Μ 350.0
Όπγανο επίδειξηρ ηηρ αδπάνειαρ ηων ζωμάηων.
Inertia apparatus
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα ην Σρνιηθό
εξγαζηήξην, γηα ηελ επίδεημε θαη κειέηε ηεο αδξάλεηαο
δηαθόξσλ ζσκάησλ.

Μ 360.0 Ζςγόρ αδπανείαρ απλόρ.
Inertia balance
Χξεζηκεύεη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο
αδξαλεηαθήο κάδαο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζή ηεο από ηελ
έλλνηα ηνπ βάξνπο.

