ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟ ΕΚΣΟ
ΟΠΣΙΚΗ

ΟΠ 005.0 Κεξνπήγην. Candle holder (pair)

ΟΠ 010.0
Ηιεθηξηθόο θαλόο
Torch light
Φξεζηκνπνηείηαη σο κηθξή θσηεηλή πεγή
γηα απιά πεηξάκαηα νπηηθήο.

ΟΠ 011.0
πζθεπή θσηεηλήο δέζκεο
Simple ray apparatus
Υπνθαζηζηά ηνλ πξνβνιέα Reuter ζε απιά πεηξάκαηα
νπηηθήο.

ΟΠ 020.0 Πξνβνιέαο Reuter.
Light source
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
Φέξεη ζηέιερνο κεηαβιεηνύ ύςνπο.
Δύλαηαη λα ζηξέθεηαη επί θαηαθόξπθνπ επηπέδνπ.
Σπλνδεύεηαη από ηέζζεξα δηαθξάγκαηα:
α) δηάθξαγκα κε θπθιηθή νπή,
β) δηάθξαγκα κε ζρηζκή,
γ) δηάθξαγκα κε ζρηζκή ζρήκαηνο L θαη
δ) δηάθξαγκα κε επηά ζρηζκέο.
Οιηζζαίλνληαο ην ζηέιερνο ζπγθξάηεζεο ηεο ιάκπαο,
δίλεη δέζκεο ζπγθιίλνπζεο, παξάιιειεο θαη
απνθιίλνπζεο.
Τάζε ιεηηνπξγίαο 6 – 12V.

ΟΠ 030.0 Λπρλία ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο.
Ultra violet (UV) source
Είλαη θνξεηή ιπρλία ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Θζρύο ιπρλίαο 8W
Τξνθνδνζία κε θνηλή κπαηαξία.
Προσοχή. Η έκθεση σε γυμνό ουθαλμό, απαγορεύεται.

ΟΠ 035.0 Λπρλία ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο.
Infra-Red (IR) source
Φξεζηκνπνηείηαη ζαλ πεγή επίδεημεο αθηηλνβνιηώλ εθηόο
ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο.
Τάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC.
Θζρύο 150 W
Είλαη εηδηθή ιπρλία ππξάθησζεο.

ΟΠ.040.0
Φαζκαηηθή ιπρλία αηκώλ Ναηξίνπ
Sodium light source
Εηδηθή ιπρλία πςειήο πηέζεσο αηκώλ Ναηξίνπ πνπ
παξάγεη ηζρπξή κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία ζηα 588.9
θαη 589.5 nm νη νπνίεο είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο γξακκέο
ηνπ θάζκαηνο Ναηξίνπ.
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΟΠ 050.0
πζθεπή Laser ειίνπ - λένπ.
He-Ne laser source
Φακειήο ηζρύνο (05 – 1mW / 220V AC).
Η εθηέιεζε πεηξακάησλ νπηηθήο ζην Σρνιηθό
εξγαζηήξην, γίλεηαη κε πνιύ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα.
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz

ΟΠ 060.0
Οζόλε αδηαθαλήο.
Opaque screen
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
Δηαζηάζεηο 20Φ20 cm

ΟΠ 065.0
Οζόλε εκηδηαθαλήο.
Translucent screen
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
Δηαζηάζεηο 20Φ20 cm

ΟΠ 070.0
εηξά θαηόπηξσλ
Set of mirrors
Σεηξά ηξηώλ θαηόπηξσλ δηακ. 50mm από αλνμείδσην
κέηαιιν (έλα θπξηό, έλα θνίιν θαη έλα επίπεδν).
Πξνζαξκόδνληαη ζην ζηήξηγκα θαθώλ θαη θαηόπηξσλ.
ΟΠ 070.1
Κάηνπηξα ζε βάζε
Set of mirrors with base
Σεη ηξηώλ θαηόπηξσλ (επίπεδν, θπξηό, θνίιν) κεγάινπ
κεγέζνπο ζε πιαζηηθή βάζε.
Δηάκεηξνο θαηόπηξσλ 10 cm

ΟΠ 080.0
εηξά θαθώλ
Set of lenses
Σεηξά από έμη θαθνύο δηακ. 50mm (ακθίθπξηνο,
επηπεδόθνηινο επηπεδόθπξηνο, ζπγθιίλσλ κελίζθνο
ακθίθνηινο απνθιίλσλ κελίζθνο)
Σε πιαζηηθή θαζεηίλα.

ΟΠ 090.0
ηήξηγκα θαθώλ θαη θαηόπηξσλ.
Lens and mirror holder
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
Φξεζηκεύεη γηα ηε ζπγθξάηεζε θαθώλ, θαηόπηξσλ,
δηαθξαγκάησλ θ.α.

ΟΠ 100.0
Μεγεζπληηθνί θαθνί ρεηξόο.
Magnifier lens
Απνηειεί ηελ πιένλ απιή ιύζε γηα ηελ παξαηήξεζε
αληηθεηκέλσλ ζε κηθξή κεγέζπλζε

ΟΠ 110.0 Πξίζκαηα κε ζηέιερνο ( δεύγνο ).
Pair of prisms with holder
Ζεύγνο πξηζκάησλ από δηαθαλέο πιαζηηθό πιηθό ηνκήο
νξζνγώληνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ. Φξεζηκεύεη γηα ηελ
αλάιπζε θαη αλαζύλζεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο θ.α.

ΟΠ 110.1
Πξίζκαηα ζε βάζε
Prisms with stand
Επίζεο θαηαζθεπαζκέλα από πνιύ θαζαξό δηαθαλέο
πιαζηηθό κε βάζε ζηήξημεο

ΟΠ 130.0
Δίζθνο ηνπ Νεύησλα απιόο
Newton color disk
Φέξεη ζην θέληξν ηνπ κεηαιιηθό άμνλα δηακέηξνπ 10mm
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαη πεξηζηξνθή ζηελ
θπγνθεληξηθή κεραλή.

ΟΠ 130.1
Δίζθνο ηνπ Νεύησλα ρεηξνθίλεηνο
Newton color disc with gear
Ο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη κε ην ρέξη, κε ηελ βνήζεηα
κηθξήο καληβέιαο θαη νδνλησηνύ ηξνρνύ
Η ζπζθεπή εδξάδεηαη πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε.

ΟΠ 141.0
Φίιηξα έγρξσκα κε πιαίζηα.
Color folters, mounted
Η ζεηξά δηαζέηεη δηαθνξεηηθά ρξώκαηα
κε πεξηνρέο απνξξόθεζεο ζην νξαηό θάζκα.
ΟΠ 145.0
Πνισηηθό ζώκα (Polaroid).
Ζεύγνο πνισηηθώλ πιαθηδίσλ. (Πνισηήο – Αλαιπηήο)
Φξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο ζηξνθήο ηνπ επηπέδνπ
πόισζεο ηνπ θσηόο θ.α.
Τν δεύγνο δηαζέηεη θαη κνηξνγλσκόλην.

ΟΠ 170.0
Γσληνκεηξηθόο δίζθνο.
Rotatable optical disc.
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
Οη θαθνί θαη ηα θάηνπηξα ζπγθξαηνύληαη
ζηνλ δίζθν κε κηθξνύο καγλήηεο.

ΟΠ 175.0 Εμαξηήκαηα γσληνκεηξηθνύ δίζθνπ.
Optical disc accessories
Σεηξά επηά εμαξηεκάησλ:
α) Επίπεδν θάηνπηξν,
β) θνίιν-θπξηό θάηνπηξν,
γ) εκηθύιηλδξνο,
δ) ζπγθιίλσλ θαθόο,
ε) απνθιίλσλ θαθόο,
ζη) ηξαπεδνεηδέο πξίζκα θαη
δ) νξζνγώλην ηζνζθειέο πξίζκα.
Όια είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηαθαλέο πιαζηηθό.
ΟΠ 180.0 Οπηηθή ηξάπεδα πιήξεο.
Optical bench
Έρεη κήθνο 1m.
Σηεξίδεηαη ζε ηξία ζεκεία.
Οξηδνληηώλεηαη κε δύν θνριίεο.
Σπλνδεύεηαη κε κηα πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ.
Πάλσ ζ` απηή γίλνληαη όια ζρεδόλ ηα πεηξάκαηα ηεο
Οπηηθήο.
Πεξηιακβάλεη:
1) Πξνβνιέαο Reuter απιό
2) ηππείο
3) πξίζκαηα
4) θεξνπήγην
5) ζεη 4 θαθώλ
6) ηξαπεδίδην
7) θάηνπηξα
8) νζόλε αδηαθαλήο
9) νζόλε εκηδηαθαλήο

ΟΠ 190.0
Σξαπεδίδην κεηαβιεηνύ ύςνπο.
Εμάξηεκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.

ΟΠ 195.0
Λεθάλε νπηηθήο ηξάπεδαο.
Hollow rectangular basin
Γπάιηλε ή πιαζηηθή δηαζηάζεσλ 4 x 9 x 12cm.
Σηεξίδεηαη πάλσ ζην ηξαπεδίδην κεηαβιεηνύ ύςνπο.

ΟΠ 200.0
Σειεζθόπην.
Telescope
Σε εηδηθή ζπζθεπαζία.
Σπλνδεύεηαη από κηθξή δηόπηξα (εξεπλεηή).

ΟΠ 205.0
Κηάιηα
Μηθξνύ κεγέζνπο γηα Σρνιηθή ρξήζε.

ΟΠ 210.0
Αθηηλόκεηξν Crookes
Crookes's radiometer
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε ηεο κεηαηξνπήο ηεο
θσηεηλήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή θαη ηελ πνηνηηθή
επαιήζεπζε ησλ λόκσλ ηεο εθπνκπήο.
Τν όιν ζύζηεκα είλαη ηνπνζεηεκέλν ελόο γπάιηλεο
ζθαίξαο δηακέηξνπ 10cm, ππό θελό.

ΟΠ 225.0
Φσηόκεηξν (Λνπμόκεηξν) model ZDS-10
Light meter (Luxmeter) model ZDS-10
Είλαη ζύγρξνλν ςεθηαθό θνξεηό όξγαλν, γηα ηελ αθξηβή
κέηξεζε ηεο θσηνβνιίαο θσηεηλώλ πεγώλ θαη ηελ κειέηε
ησλ λόκσλ ηεο θσηνκεηξίαο.
Δηαζέηεη αληρλεπηή ζειελίνπ θαη νζόλε πγξώλ
θξπζηάιισλ γηα ηελ άκεζε απεηθόληζε ηεο θσηεηλόηεηαο
ζε κνλάδεο Lux.
Πεξηνρή κεηξήζεσλ από 0 έσο 20.000 Lux.
Λεηηνπξγεί κε θνηλή κπαηαξία 9Volt.
ΟΠ 230.0
Φαζκαηνζθόπην.
Spectroscope
Γηα ηελ επίδεημε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο
ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Παξαηήξεζε ηνπ ζπλερνύο νπηηθνύ θάζκαηνο, ησλ
θσηεηλώλ γξακκώλ θάζκαηνο, ην θάζκα απνξξόθεζεο
δηαθόξσλ πιηθώλ, αλίρλεπζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο
θάζκαηνο, ηε ζηαζεξά ηνπ Plank θ.α.
ΟΠ.240.0
Φαζκαηόκεηξν
Spectrometer
Σύλζεην όξγαλν, θαηάιιειν γηα κεηξήζεηο θαζκαην
θσηνκεηξίαο θαη ηελ δεκηνπξγία θαζκαηνγξαθεκάησλ
εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Είλαη παξόκνην κε ην θαζκαηνζθόπην, κε ηελ δηαθνξά όηη
ζηνλ πξνζνθζάικην ηνπ ηειεζθνπίνπ ππάξρεη θαη
θσηόκεηξν γηα ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο θσηεηλήο
έληαζεο πνύ αληηζηνηρεί ζε θάζε θαζκαηηθή γξακκή.

ΟΠ.250.0
πκβνιόκεηξν Michelson
Michelson interferometer.
Απνιύησο ζύγρξνλε ζπζθεπή γηα ηελ επίδεημε ηεο
ζπκβνιήο ηνπ θσηόο, ηελ κέηξεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο
κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηελ κέηξεζε ηνπ
δείθηε δηάζιαζεο ηνπ αέξα.
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.

