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Visualitzador de línies de camp magnètic en 3D
Visualització tridimensional de les línies de camp magnètic d'un imant. Consisteix en dos
cilindres concèntrics de metacrilat amb llimadures de ferro situades a l'espai entre els
cilindres. En l'eix dels cilindres, que és obert, pot introduir-se un o més imants per observar les
línies de camp que creen. Les llimadures de ferro no s'han de renovar, ja que queden tancades
hermèticament entre els dos cilindres.

Visualitzador de línies de camp magnètic
Visualitzador tridimensional de les línies del camp magnètic creat entre dos imants. Consisteix
en un cilindre de metacrilat amb llimadures de ferro al seu interior. Apropant els dos imants de
neodimi subministrats al cilindre es fan visibles les línies de camp creades quan s'enfronten
pols iguals o pols contraris.
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Barra led lluminosa
La barra led és una interessant joguina científica que pot ser molt útil per a l'ensenyament
d'idees bàsiques d'electricitat i circuits. Quan es toquen els seus dos extrems la barra
s'il·lumina, fet que permet fer circuits de fins a trenta o més alumnes com a conductors,
treballant els conceptes de circuit obert i tancat, connexions sèrie i paral·lel, materials
conductors i aïllants, etc.

Pèndol electromagnètic
Dispositiu per a mostrar els principis bàsics de la inducció electromagnètica. Consisteix en una
lleugera bobina que penja de dos fils per la que hi circula un corrent elèctric. Aquest bobina
crea un camp magnètic que es posa de manifest situant un imant prop de l'eix de la bobina. En
fer passar el corrent per la bobina aquesta es desvia de la vertical, atreta o repel·lida per
l'imant segons la seva orientació i el sentit del corrent.
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Detector / Identificador de pol magnètic
Amb aquest econòmic dispositiu podreu identificar ràpidament cadascun dels pols de l'imant.
Enceneu el dispositiu amb l'interruptor vermell i situeu el sensor (indicat amb un punt blanc)
prop del pol de l'imant: si és el Pol Nord, el LED vermell s'encendrà, si és el Pol Sud s'encendrà
el LED blau. Si moveu el detector sobre una superfície imantada (com les dels imants de
nevera) es pot veure la transició d'un pol a un altre.

Estroboscopi
Senzill estroboscopi ajustable entre 15Hz i 440Hz, fet en base a un microprocessador. Posseeix
dues escales, una d'ajustament més fi per a baixes freqüències i una amb un ajustament més
gruixuda per les més altes. Proporciona simultàniament la freqüència dels flashos i les rpm,
amb la qual cosa podeu mesurar directament la velocitat de rotació dels objectes.
L'estroboscopi permet fer una quinzena de senzilles experiències relacionades amb els
continguts de secundària i batxillerat: moviments lineals, de rotació, d'engranatges, de
pèndols, de sòlids lliures a l'espai, fotografiar trajectòries o mesurar velocitats i acceleracions,
observar els modes de vibració de cordes,... L'anàlisi que ha de fer l'alumne amb l'informació
que proporciona l'estroboscopi ajuda a reforçar la comprensió dels conceptes treballats.
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Anell de Thomson i transformadors
Aquest equip permet treballar els corrents induïts a través dos muntatges: el transformador i
l'experiència de l'anell de Thomson.
A diferència dels habituals dissenys, subministrem un kit que permet fer l'experiència de l'anell
de Thomson a 12v, evitant el risc d'usar els habituals 220v i l'excessiu escalfament de l'anell.
Canviant lleument la configuració possibilita treballar el principi i estructura del transformador
Aquesta experiència permet treballar amb detall, i sobre la pràctica, les lleis de Faraday i Lenz.
La levitació dels anells afegeix atractiu al repte intel·lectual d'intentar donar una explicació del
que observen posant en joc les lleis de Faraday i Lenz. Aclareix molt els conceptes intentar
contrastar allò après a classe amb els fets que s'observen en l'experiència. Les seves reduïdes
dimensions promouen el treball en petit grup i la discussió.

Placa de Chladni
Per observar els diferents modes de vibració de plaques planes. La cuidada construcció permet
obtenir clares imatges dels diferents modes de vibració de la placa, i l'absència de con vibrant
evita sorolls molestos. Pot adquirir-se amb el generador de freqüència o connectar-hi
qualsevol altre generador de freqüència, inclús els de les aplicacions de mòbil. Disponibles
diverses formes de plaques.
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Bombeta electromagnètica
És un senzill i clar dispositiu per comprovar, amb un imant, l'aparició de camp magnètic en
circular corrent per una espira. Pot veure's què succeeix en fer-hi circular cc o ca. Una clara
manera de treballar els sentits dels corrents i dels camps creats, i que us pot ajudar en la
descripció i comprensió dels productes vectorials implicats. Funciona a 12v i el filament, si es
trenca, és fàcilment reemplaçable.

Tamboret giratori
El moment angular és un concepte clau per entendre la dinàmica de les rotacions. Aquest
tamboret de baix fregament està dissenyat per fer la clàssica experiència sobre la conservació
del moment angular. Un recurs clàssic i conegut, però que ajuda molt a l'alumnat a
comprendre conceptes bàsics, tant sobre el moviment de rotació com del concepte de
moment angular. El volant d'inèrcia és un bon complement per aquest dispositiu
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Volant d'inèrcia
Construït a partir d'una roda de bicicleta, el seu us ajuda a comprendre el moment angular i
l'equació fonamental de la dinàmica de rotacions. És una bona eina per copsar la complexitat
de la rotació de sòlids rígids a l'espai, per exemple el de les baldufes o el de la Terra, i per
entendre més fàcilment el moviment dels giroscopis. És el omplement ideal per al tamboret
giratori.

Ones estacionàries
Aquest kit inclou un vibrador que pot fixar-se a qualsevol taula i del qual en podem variar la
freqüència. També es pot variar la longitud de la corda i la seva tensió, fet que permet fer
l'estudi en funció de la longitud, la freqüència o la tensió de la corda. L'ús combinat amb
l'estroboscopi ofereix la possibilitat d'obtenir unes molt bones imatges del moviment de la
corda
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Ressonador
És un senzill però espectacular dispositiu per il·lustrar la freqüència pròpia de vibració d'una
estructura, en aquest cas una vareta. Consisteix en un cilindre suport que té acoblades varies
varetes de diferent longitud, cadascuna d'elles té una freqüència pròpia de vibració, de
manera que en fer oscil·lar el suport mai s'aconsegueix que vibrin totes alhora. La longitud de
les varetes pot se modificada a voluntat.
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TECNOLOGIA

Kit d'altaveus
L'altaveu en la seva expressió mínima. Ideal per entendre com funciona un altaveu. Els
diversos models d'altaveu es poden desmuntar, tocar i veure les seves parts, fent explícit a
l'alumne què és el que vibra i perquè. Ajuden a la comprensió, no tan sols de l'estructura de
l'altaveu, sinó també a la comprensió del so com a vibració i de la inducció electromagnètica. El
kit inclou diversos models d'altaveus en que vibra l'imant i en que vibra la bobina. Incorpora un
petit amplificador d'àudio que permet connectar-hi qualsevol dispositiu (mp3, mòbil,
ordinador,...).

Material per a circuits elèctrics
Petits mòduls de material de base per construir circuits. Sòlids, funcionals i didàctics, ja que
sempre és visible la seva estructura:
 Interruptors de palanca que fan visible si el circuit està obert o tancat.
 Bases amb led.
 Cables, que poden anar amb qualsevol tipus de connector..
 Bases amb diversos tipus d’elements: resistències, condensadors, bobines, motors,...
 Amplificador d'àudio.
(Si necessiteu algun altre tipus de mòdul demaneu-nos-el)
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Piles d'aigua amb sal
Piles de Mg i Cu. Totalment reciclables, ja que funcionen amb aigua amb sal. Si s'esgoten
només cal reomplir-les i tornen a funcionar immediatament. Quan no les hagueu de fer servir
durant un temps només cal buidar-les i assecar-les. Cada pila dóna una tensió estable de 1,5v, i
amb un bon ús es poden reutilitzar centenars de vegades. Un tret didàctic important és que és
visible el seu interior. Segurament la pila més econòmica que podeu trobar.

Transmissor/receptor òptic de més d'un canal
Dispositiu dissenyat per mostrar com es pot fer la transmissió d'informació a través de la llum.
Un emissor amb leds de dos colors permeten transmetre alhora dues senyals diferents
(multiplexació de senyals), a l'emissor podeu connectar-hi qualsevol dispositiu de so: mp3,
mòbil, ordinador,... El receptor es un sensor d'ampli espectre, i podeu separar els dos senyals
fent servir filtres d'un o altre color. El receptor ja incorpora amplificador i altaveus.
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Motor de polsos
Pensat per entendre des del principi com funciona un motor elèctric. Disposareu d'una versió
molt simplificada, que de fet és un pèndol, per mostrar com es pot anar empenyent el rotor
(un pèndol en aquest cas) per a generar el gir. Sobre la mateixa base podeu canviar el pèndol
per un eix simètric obtenint un motor dipolar capaç de girar ràpidament. Un tercer eix en
forma de creu us permet muntar un motor quadrupolar i observar els avantatges d'aquest
respecte al dipolar. Amb aquest equip de complexitat gradual podreu entendre i comprovar
perquè en proporcionar més tensió el motor gira més ràpidament.

Kit Witricity
Permet la transmissió d'energia elèctrica inalambrica via radiofreqüències. Inalambricament
podreu encendre bombetes, ràdios, motorets, carregar bateries,.... Té un abast de l'ordre del
metre. Pot ser d'utilitat en el batxillerat per treballar la diferencia entre la transmissió
d'energia per inducció electromagnètica i per radiofreqüències. És també un bon exemple
pràctic per treballar els circuits oscil·lants. D'interès per treballar amb els alumnes la connexió
històrica amb els invents de Tesla.
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Conjunt motor-generador
Es tracta d'un petit i senzill muntatge per conjunt de dos motors de cc connectats entre ells.
Són completament reversibles, en el sentit que si en fem servir un de generador (girant la
manovella que té) l'altre segueix exactament el mateix moviment que nosaltres apliquem al
generador, però podem revertir la situació fent que el que abans treballava com a motor ara
funcioni com a generador.

Visualitzador del cc i el ca
A través d'un sinusoide de leds s'il·lustra el voltatge, continu o altern, que proporciona un
generador. Molt útil per treballar els conceptes de ca i cc, així com per mostrar que existeixen
generadors de cc i generadors de ca.

11

Generador de senyals DDS
Permet generar un rang de freqüències entre 1Hz i 65.534Hz. La síntesi digital directa (DDS)
permet obtenir ones sinusoïdals, quadrades, dent de serra, dent de serra invers, triangular,
ECG i ona de soroll. L'amplitud de senyal és de 0.5Vpp-14Vpp. Amplitud i offset del senyal
poden ajustar-se per separat

Kits
Es fan tota classe de kits a la mida (d'acord amb el professorat) i personalitzats.
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