
Klantentoepassing nr. 544: Zwevende Eiffeltoren
www.supermagnete.de/dut/project544

Klantentoepassing nr. 544: Zwevende Eiffeltoren
Auteur: Alexandre Echasseriau, Paris, Frankrijk

Een kunstwerk naar aanleiding van het 100-jarig jubileum der ontdekking der
supergeleiding

100 Jaar geleden werd het fenomeen
der supergeleiding ontdekt. Een goede
reden, in het jaar 2011 diverse projecten
met betrekking tot dit thema te
realiseren.

Dit 80 cm hoge model van de Eiffeltoren
werd door de designstudent Alexandre
Echasseriau van ENSCI-Les Ateliers voor
de tentoonstelling "Entrée en matière"
(october 2011) vervaardigd.

De echte Eiffeltoren op de achtergrond
was zo vriendelijk even voor deze foto
met zijn "mini-broertje" stil te blijven
staan.

Voor dit kunstwerk werden 9
schijfmagneten van het type S-30-10-N
(www.supermagnete.de/dut/S-30-10-N)
gebruikt: 4 voor het onderstel, 4 voor de
eerste verdieping en eén voor de bovenste verdieping.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.de/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Het model wordt met behulp van
supergeleiders zwevende gehouden.
Worden supergeleiders met vloeibare
stikstof tot -196°C afgekoeld dan
geleiden ze electrische stroom perfect
en stoten de magneten hierboven af.

Meer informaties ten aangaande van het
thema supergeleiding vindt u op de
webpagina www.supraconductivite.fr
(www.supraconductivite.fr/en/index.
php) (in het Frans en Engels).

Eiffeltoren en "mini-broertje" by night

Concept : Alexandre Echasseriau

Wetenschappelijk advisieur: Julien
Bobroff, Frédéric Bouquet (LPS, Orsay)

Partners : CNRS - Université Paris Sud -
Supra2011

Foto's: Julien Bobroff

Opmerking van het supermagnete-team:
Nog meer klantentoepassingen met
betrekking tot het thema
"supergeleiding" vindt u "hier" (www.
supermagnete.de/dut/projects/
superconductor).
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Gebruikte artikelen
9 x S-30-10-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.de/
dut/S-30-10-N)

Online sinds: 03.11.2011

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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