ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΤΑ 010.0
Εκκπεμέρ με πλαζηικό ζθαιπίδιο.
Plastic ball pendulum
Αλαξηάηαη από νξζνζηάηε θαη ρξεζηκεύεη
γηα ηελ επίδεημε ησλ ηαιαληώζεσλ ερεηηθώλ πεγώλ.

ΤΑ.015.0
Εκκπεμέρ Blackburn
Blackburn pendulum
Γηα ηελ επίδεημε θαη κειέηε ησλ ηαιαληώζεσλ
ζύλζεηνπ εθθξεκνύο.
Απνηειείηαη από πιαζηηθή βάζε κε νξζνζηάηε θαη
άγθηζηξν ζην νπνίν αλαξηάηαη κηθξό θσληθό δνρείν.
Σπλνδεύεηαη κε θηαιίδην κε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ.
ΤΑ 020.0
Σςζκεςή ζύδεςξερ ηαλανηώζευν
Oscilation coupling apparatus
Γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζύδεπμεο ησλ
ηαιαληώζεσλ θαη ηελ κεηαθνξά κεραληθήο ελέξγεηαο
από έλα ζώκα ζε άιιν.
Απνηειείηαη από δύν όκνηα απιά εθθξεκή, πνύ
ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε λήκα από ην κέζνλ ηνπ
νπνίνπ θξέκεηαη κεηαιιηθό βαξίδη.
ΤΑ 025.0
Σςζκεςή ζςδεςγμένυν ηαλανηώζευν
Λέγεηαι και εκκπεμέρ Barton
Resonance apparatus.
Η ζπζθεπή ρξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε θαηλνκέλσλ ζπληνληζκνύ
θαηά ηελ ζύδεπμε εμαλαγθαζκέλσλ ηαιαληώζεσλ.
Επηά δηαθνξεηηθά εθθξεκή αλαξηώληαη από νξηδόληην έιαζκα.
Η ηαιάλησζε ηνπ ειάζκαηνο δηεγείξεη θαη ηα εθθξεκή.

ΤΑ.030.0
Σηποθικό εκκπεμέρ.
Variable inertia bar
Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ησλ ζηξνθηθώλ ηαιαληώζεσλ θαη
κέηξεζε ηεο ξνπήο αδξαλείαο
Τν ζύζηεκα αλαξηάηαη από ζύξκα θαη δύλαηαη πεξηζηξέθεηαη
ειεύζεξα από ην κέζνλ ηεο ξάβδνπ.
ΤΑ 060.0
Ελαηήπια κςμαηιζμών.
Set of two vibrating springs
Ζεύγνο ειαηεξίσλ δηακέηξνπ 19mm θαη 75mm αληίζηνηρα.
Μπνξνύλ λα ηελησζνύλ κέρξη ηα 9 κέηξα γηα ηελ επίδεημε
θαηλνκέλσλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ θπκάησλ.
ΤΑ 070.0
Σςζκεςή εγκαπζίυν ζηάζιμυν κςμάηυν.
Transverse standing waves apparatus
Απνηειείηαη από:
α) βάζε ζηήξημεο θαη
β) βέξγα αηζάιηλε δηακ. 3mm κήθνπο 85cm κε εηδηθό θνριία.
Σπλαξκνινγείηαη ζε ππξήλα ζρήκαηνο U κε πελίν 300 ζπεηξώλ
θαη ζπγθξαηείηαη ζε ζπλαξκνινγνύκελν νξζνζηάηε κέζσ ξάβδνπ
κε θνριία.
Τάζε ιεηηνπξγίαο: 10 – 20V ελαιιαζζόκελε.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ησλ εγθαξζίσλ ζηάζηκσλ θπκάησλ.
ΤΑ 075.0
Σςζκεςή διαμήκυν ζηάζιμυν κςμάηυν.
Longitudinal standing waves apparatus
Απνηειείηαη από:
α) βάζε ζηήξημεο θαη
β) έιαζκα ηαιάλησζεο αηζάιηλν θαη
γ) ειαηήξην αηζάιηλν. Σπλαξκνινγείηαη ζε ππξήλα
ζρήκαηνο U κε πελίν 300 ζπεηξώλ θαη ζπγθξαηείηαη ζε δύν
ζπλαξκνινγνύκελνπο νξζνζηάηεο.
Τάζε ιεηηνπξγίαο: 6 – 10V ελαιιαζζόκελε.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ησλ δηακήθσλ ζηάζηκσλ θπκάησλ.
ΤΑ 100.0
Διαπαζών με ακίδα.
Tuning fork with pointer
Χξεζηκεύεη γηα ηελ απεηθόληζε
(αηζζεηνπνίεζε) ηεο ηαιάλησζεο
πάλσ ζε αηζαισκέλε γπάιηλε πιάθα.

ΤΑ 105.0
Σεη διαπαζών
Tuning forks set of 8 pcs
Απνηειείηαη από θαζεηίλα πνπ πεξηέρεη 8 δηαπαζώλ.
Σπρλόηεηεο: 261,6 – 293,6 – 329,6 – 349,2 –392 - 440 – 493,9 –
523,2 Hz.
Σε μύιηλε θαζεηίλα κε πιήθηξν δηεγέξζεσο.
Οη ζπρλόηεηέο ηνπο ζπλζέηνπλ κία νθηάβα.

TA.110.0
Διαπαζών ζε ανηεσεία.
Pair of tuning forks
Ζεύγνο δηαπαζώλ ζε αληερεία μύιηλα.
Τν έλα δηαπαζώλ θέξεη δξνκέα γηα ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο
ηαιάλησζήο ηνπ θαη ηελ παξαγσγή δηαθξνηεκάησλ.
Σπρλόηεο 440Hz.
Σπλνδεύεηαη από εηδηθό πιήθηξν δηεγέξζεσο.

ΤΑ 150.0
Σηποβοζκόπιο σειποκίνεηο.
Hand stroboscope
Χξεζηκεύεη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζηξνβνζθνπίνπ θαη ηε κειέηε ησλ πεξηνδηθώλ θηλήζεσλ ησλ
θπκάλζεσλ κε ζπρλόηεηα κέρξη 60Hz.

ΤΑ 155.0
Σηποβοζκόπιο ελεκηπονικό.
Xenon stroboscope
Ηιεθηξνληθό κε ιπρλία xenon 20W ηξηώλ θιηκάθσλ
1 – 10Hz, 10 – 100Hz, 100 – 250Hz.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε θηλήζεσλ, θπκαηηθώλ θαηλνκέλσλ
θαζώο θαη γηα ηελ ιήςε ζηξνβνζθνπηθώλ θσηνγξαθήζεσλ.
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΤΑ.170.0
Ησόμεηπο τεθιακό
Sound level meter digital
Σύγρξνλν, θνξεηό, ςεθηαθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ηελ αθξηβή
κέηξεζε ήρνπ θαη ζνξύβνπ.
Λεηηνπξγεί κε θνηλέο κπαηαξίεο θαη παξέρεη άκεζε έλδεημε ηεο
έληαζεο ήρσλ θαη ζνξύβσλ.
Πεξηνρέο κεηξήζεσλ από 30 έσο 130dB ζηελ πεξηνρή
ζπρλνηήησλ 20Hz έσο 16.000Hz
Πξναηξεηηθά ζπλνδεύεηαη κε θαηαγξαθέα.

