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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›fl›r...
Trenin ileriye do¤ru hareketi de elektrom›knat›slar taraf›ndan sa¤lan›r. Bu konuda de¤iflik uygulamalar olmakla
birlikte, EDS (Electrodynamic Suspension) teknolojisinde
kullan›lan raylar› ve treni, aç›lm›fl haldeki bir elektrik motoru gibi düflünebiliriz. Motoru oluflturan stator (d›fltaki
sabit k›s›m) ve rotor (içteki dönen k›s›m) dairesel flekilde iç
içe olduklar› için, dönme hareketi üretirken, üst üste
duran tren ve raylarda ileri do¤ru bir hareket üretirler.

Maglev Trenler
“MAGLEV” sözcü¤ü ‹ngilizce “MAGnetic LEVitation” sözcüklerinin k›salt›lmas›yla elde edilmifl, yani “manyetik
olarak havada tutma, yükseltme” anlam›na geliyor.
Maglev tren teknolojisi, büyük ölçüde gelifltirilme aflamas›nda oldu¤u için henüz yayg›n olarak kullan›lmaya
bafllanmad›. fiu an Almanya ve Japonya, maglev tren
teknolojileri üzerinde çal›fl›yor. Maglev trenlerin günlük
yaflamdaki ilk örne¤i, Çin’in fiangay kentinde kullan›lmaya baflland›. 30 km’lik bir hat üzerinde çal›flan tren,
bu mesafeyi 7 dakika 20 saniyede geçebiliyor.
Maglev kavram›, asl›nda günlük hayatta çok uzak olmad›¤›m›z bir kavram. Bildi¤imiz gibi, iki m›knat›s›n efl kutuplar› birbirini iter. Alt alta uygun flekilde konulmufl iki
m›knat›stan biri manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle di¤erinin üzerinde hiçbir fleye de¤meden havada durabilir. Maglev trenler de temelde bu ilkeyle çal›fl›rlar.
Maglev trenlerin alt›nda m›knat›slar bulunur. Ayn› zamanda maglev trenler için özel olarak üretilmifl tren
raylar›nda da elektrom›knat›slar bulunur. Elektrom›knat›s, bir telin üzerinden elektrik ak›m› geçmesiyle
oluflturulan manyetik alana sahip m›knat›st›r. Tellerden ak›m geçmedi¤inde manyetik etki de ortadan
kaybolur ya da ak›m›n yönü kontrol edilerek m›knat›s›n kutuplar› de¤ifltirilebilir. Bu m›knat›slar sayesinde
tren, raylar üzerinde 1-10 cm aras›nda bir yükseklikte
ilerler. Raylarla temas olmad›¤› için sürtünme büyük
ölçüde azalt›lm›fl olur. Trenin flekli de havayla sürtünmeyi en aza indirecek flekilde tasarlan›r.
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EDS teknolojisini kullanan trenlerde, raylardaki elektrom›knat›slar›n kutuplar› trene ileri yönde hareket verecek
flekilde dinamik olarak de¤ifltirilir. Bu de¤iflim çok hassas
sistemler taraf›ndan, trene en yüksek h›z› verecek flekilde
kontrol edilir. Maglev trenler, saatte 500 km.’nin üzerinde h›zlara ulaflabilirler.
Maglev trenler, normal trenlere oranla daha h›zl› ve
ucuz olmalar›na karfl›n, çok güçlü elektrom›knat›slar ve
çok duyarl› kontrol sistemleri gerektiriyor ve flu anki teknoloji, bu trenlerin yayg›n kullan›m›na izin verecek kadar
geliflmifl de¤il. Maglev trenlerin önündeki di¤er büyük
engelse, normal tren raylar›nda çal›flam›yor olmalar›. Bu
trenler için yerleflim merkezleri aras›nda özel hatlar döflenmesi gerekiyor ve bunun maliyeti de hayli yüksek.
Fakat geçen zamanla birlikte geliflen teknoloji, maglev
trenlerin avantajlar›n› art›rd›kça bu maliyet göze al›nabilir. Gelecekte bu tür trenler, özellikle ülke içi yolcu tafl›mac›l›¤›nda havayolu tafl›mac›l›¤›n›n yerini alabilir.
Sinan Erdem
Raydaki elektrom›knat›slar›n
yukar›ya do¤ru uygulad›¤›
elektromanyetik kuvvet
sayesinde tren, raylara
de¤meden havada as›l› kal›r.
Raydan ç›kmamas› için trenin
alt k›sm›, raylar› saracak
flekilde yap›lm›flt›r.

Efl kutuplu m›knat›slar birbirini iterek (siyah
oklar) trene ileri do¤ru bir hareket verirken,
z›t kutuplu m›knat›slar da birbirini çekerek
(yeflil oklar) bu harekete katk›da bulunur. Tren
biraz ilerledi¤inde, raylardaki
elektrom›knat›slar›n kutuplar› de¤iflir ve ayn›
düzenek yeniden sa¤lanm›fl, sürekli bir
hareket elde edilmifl olur.

