
ΤΑ 020.0  Ελατήρια κυματισμών - ζεύγος 

Ελικοειδή. Το Ø 19mm  μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 9m , 

ενώ το Ø 75mm  μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 5m 

ΤΑ 025.0  Συσκευή Melde- Παλαιού Τύπου 

Ηλεκτρομαγνήτης ανάμεσα στα σκέλη διαπασών.          

Σε ξύλινη βάση με μεταλλικούς σφικτήρες στήριξης.      

Για παραγωγή εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων. 

Κατασκευή ΕΒΙΟ- Ελλην. Βιομ. Επιστημ. Οργάνων 



ΤΑ 030.0  
Συσκευή εγκαρσίων   στάσιμων 

κυμάτων 
ΤΑ 035.0  

Συσκευή διαμηκών  και                  

στάσιμων κυμάτων 

Βάση στήριξης και ατσάλινη βέργα 85 cm Ø 3mm. Συναρμολογείται σε πυρήνα σχήματος U με πηνίο 300 σπειρών. Τάση 

10-20V εναλλασσόμενη  

Βάση στήριξης, ατσάλινο έλασμα και ατσάλινο ελατήριο. 

Συναρμολογείται σε πυρήνα σχήματος U με πηνίο 300 σπειρών. 

Τάση 6-10V  εναλλασσόμενη  



Κύλινδρος μεταλλικός. Αναρτάται από ομοαξονικό ειδικό 

σύρμα. Διαπερνάται εγκάρσια από ράβδο όπου μπορεί 

να στερεωθούν εκατέρωθεν του 2 βάρη  κυλινδρικά σε 

μεταβλητές ίσες αποστάσεις 

Ομοαξονικά συστήματα 4 οδοντωτών τροχών 

διαφορετικού αριθμού οδόντων. Προσαρμόζονται σε 

φυγοκεντρική μηχανή  

ΤΑ 040.0  Στροφικό εκκρεμές ΤΑ 055.0 Τροχός Savart 

ΤΑ 055.1 Τροχός Savart- Παλαιού Τύπου.  



ΤΑ 065.0  Διαπασών σε αντηχεία 

Ξύλινα αντηχεία. Το ένα διαπασών φέρει δρομέα για τη μεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης του - για την παραγωγή 

διακροτημάτων. Κατασκευή ΕΒΙΟ- Ελλην. Βιομ. Επιστ. Οργάνων 

ΤΑ 065.1  Αντηχεία για διαπασών 

Ξύλινα 



ΤΑ 075.0 Στροβοσκόπια χειροκίνητα 

Από πιεσμένο χαρτί. Έχουν 1 κυκλική οπή και 12 

σχισμές. Συνοδεύονται από μεταλλικό άξονα- ξύλινη 

χειρολαβή σχήματος Γ. Για τη μελέτη περιοδικών 

κινήσεων μέχρι 60 Hz 
Τετράγωνη λεκάνη κυματισμών με 4 πόδια στήριξης, 

γεννήτρια δονήσεων, φωτιστικό σύστημα και παρελκόμενα 

ΤΑ 085.0 Συσκευή κυματισμών  



ΤΑ 100.0 Ακουστικό κέρας- Παλαιού Τύπου  
ΤΑ 105.0  

Σάλπιγγες παρελάσεων- 

Παλαιού Τύπου  

Μεταλλικό 
Ορειχάλκινες. Η μια χωρίς επιστόμιο 



ΤΑ 110.0  
Ηχητικός σωλήνας κλειστός- 

Παλαιού Τύπου  

Ξύλινος πρισματικός 4 εδρών - μεταβλητού μήκους που 

περιορίζεται από κινητό μακρύ έμβολο 

ΤΑ 120.0   
Ηχητικός σωλήνας ανοικτός- 

Παλαιού Τύπου  

Ξύλινος πυραμιδοειδής 4 εδρών 



ΤΑ 130.0  Ξυλόφωνο 

Σε ξύλινη ορθογώνια βάση είναι στερεωμένα 

ξύλινα στελέχη μειούμενων μηκών που 

αντιστοιχούν σε μουσικές νότες. 

Ιδιοκατασκευή 

ΤΑ 140.0  Κυκλικής σειρήνας υπόδειγμα- Παλαιού Τύπου 

Μεταλλικός δίσκος με 4 ομόκεντρες κοντά στην περιφέρεια κυκλικές 

σειρές οπών διαφορετικού αριθμού  



Οριζόντιος ελικοειδής ξύλινος άξονας περιστρέφεται με χειρολαβή. Στον άξονα  εφάπτονται- με κατάλληλη διάταξη- σε ίσες 

αποστάσεις τα κάτω άκρα όμοιων κατακόρυφων ραβδίων, ακολουθώντας τη γεωμετρία του άξονα. Τα άνω άκρα 

καταλήγουν σε μικρά σφαιρίδια που αναπαριστάνουν σωματίδια του ελαστικού μέσου.  Κατασκευή MAX-KOHLAR 

Chemnitz Germany.Επισκευασμένο 

ΤΑ 150.0  Συσκευή αισθητοποίησης εγκάρσιων κυμάτων- Παλαιού Τύπου  


