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یانشیرزاد و نرگس شهیم تایآرم  اعضاي گروه 

یسیمغناط یمعلق ساز  موضوع پروژه 

یعمل  نوع پروژه  

 اهداف   ماهواره به دور زمین بوسیله ی آنو شبیه سازی حرکت  کوچک ییآهنربابوسیله  سبک جسمیمعلق نگه داشتن 

داشت؟آیا می توان با استفاده از مغناطیس جسمی  را معلق نگه   سوال اصلی 

و چه شرایطی نیاز داریم؟ وسایلبرای این کار به چه   سواالت فرعی 

با معلق نگه نرمی توان با استفاده از جریانی الکتریکی و یک آهنربای قوی جسممان را با متصل کردن آن به آه

داریم.  
 فرضیه اصلی

در حال حاضر در نحوه کار استفاده شده از تعلیق مغناطیسی در قطار های معلق برای غلبه بر اصطکاک  

و نوع دوم آن  یسیالکترومغناط قیشود. مورد اول تعل یاستفاده م یاز دو تکنولوژ یسیمغناط یقطارها

است. کینامیالکترود قیتعل (

کنترل  یشود. سامانه ها یدر بدنه قطار استفاده م یکیالکتر یاز آهنرباها سیالکترومغناط قیتعل ستمیس در

به استفاده  یازین یتکنولوژ نیرا برعهده دارند. در استفاده از ا لیقطار و ر نیحفظ فاصله ب فهیوظ زین یکیالکترون

  ها ابداع شده است. یدر قطارها توسط آلمان یتکنولوژ نیاز چرخ وجود ندارد. استفاده از ا

در دکور ها و حتی از این در ساختن آسانسوری که با نیروی مغناطیس برای باال رفتن و نیز  تعلیق مغناطیسیاز 

 یرو کایآمر ییایدر یروین قیو تحق یدهه مطالعه و بررس کیبه  کینزد. گرانش قرار است استفاده شودغلبه بر 

توسط  ییایدر یرویدر ن نیهم اکنون انتقال مهمات سنگ .گذرد یم یسیمغناط یموتور آسانسورها دیجد یفن آور

و  یمسکون یدر پروژه ها ستمیس نیشاهد حضور ا کینزد ندهیدر آ دیشود، و شا یآسانسورها انجام م نیا

.میباش یتجار  

  .وجود دارد نیز پروژه های دانش آموزی هم در این زمینه

  

پیشینه )آنچه 

دیگران انجام  

 اند( داده

 

به رنگ دلخواه  ابزار مورد نیاز 



ستوریترانز 44 رداستفاده ک توان یماسفت مشابه هم م ستوریاز هر نوع ترانز

ودید

۱ مقاومت

۳۳۰ مقاومت

هال سنسور

۲۰ یمتریلیم 4٫۰تا  ۳٫۰ چیپ میمخصوص س میمتر س

متریلیم ۱کوچک با ضخامت  یمیمینئود یآهنربا

یولت ۵ لیموبا شارژر

  میلح دستگاه



ما ایجاد بی  ما برای معلق سازی از بین انواع نیرو ها از نیروی مغناطیسی استفاده کردیم . موضوع اصلی پروژه

 های وارد شده بر جسم صفر باشد.براینر نیرو  هد کهمی دزمانی رخ وزنی است. بی وزنی 

ا استفاده علق نگه می دارد و ببای کوچکی را محاال برای نشان دادن بی وزنی ما آزمایشی طراحی کردیم که آهنر

 از این آزمایش حرکت ماهواره ها به دور زمین را شبیه سازی کنیم.

 

 روش انجام آزمایش:
. میکنمی را شروع  یچیپ میسآماده شد،، بدنه  نکهیبعد از اقرقره باشد.  هیشب دبای بدنه شکل : چیپ میساختن س.۱

. می پیچیمبار دور آن  ۵۵۰را حدود  میو س میکن می را به قرقره وصل میسر س

آماده  یکار میلح یتا برا می کشیم رونیرا ب لیو کو می کنیمثابت  چیپ میرا به س میس یکردن مدار: انتها میلح۲

 .میکن میبرد لح یو قطعات را رو میبرو شیمدار پ کیطبق شمات دیبه بعد با نجای. از اشود

. حاال میکن می برق را فعال انیو جر می کنیم زانیآن را به صورت معلق آو ل،یاز قرار دادن سنسور داخل کو بعد

برق معلق بماند. انیبعد از فعال شدن جر دی. آهنربا باکنیممی  میتنظ لیرا از کو یمیمینئود یفاصله آهنربا

اشکال را در  دیکند و همه اتصاالت درست هستند، با یکار نم یسیمغناط یگر دستگاه شناور :یابیاشکال ۳

تا مشخص بشود طرف حساس سنسور کدام است.  ردسنسور را مطالعه ک تیتاشید باید.ردک دایسنسور هال پ

 باشد یوازم نیکه طرف صافش با زم شودخم  یطور دیسنسور با

 

کند. در ضمن  میتا مرکز گرانش را تنظ ساختآهنربا  یبرا هیپا کی دیسنسور هم مشکل را حل نکرد، با رییتغ اگر

 باشد لیمهم است که کدام سمت آهنربا رو به کو

 

منبع  نیانتخاب است. با ا نیبهتر یولت ۵شارژر  ،بدهیم رییرا تغ لیاست. اگر اندازه کو هیآخر درباره منبع تغذ نکته

 هیبه عنوان منبع تغذ یولت ۱۲از آداپتور  دیبا ،یاشد را بزرگ تر  لیشود. اگر اندازه کو یداغ نم ستوریترانز هیتغذ

 .کرداستفاده 

 ماهواره را به آهنربا متصل میکنیم تا معلق بماند.در آخر ماکت  و

 شرح پروژه

 


