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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (1) 
Один із перших розробників технології Маглев, який запатентував свою розробку ще в 1969 
р. Джеймс Пауелл, на початку XXI століття запропонував дуже перспективну ідею. 
Дослідник запропонував для виведення корисного вантажу на навколоземну орбіту 
використовувати вакуумовану трубопровідну магнітолевітаційну транспортну систему 
[Patent 6,311,926 US, Cl 7. B64F 1/04. Space Tram/ James R. Powell (US), Geor ge Maise 
(US). - 09/558,423, 25.04.2000; 06.11.2001.]. Така транспортна система, на відміну від 
ракети, не потребує компонентів ракетного палива на борту літального апарату, і тому 
суттєво збільшує частку корисного вантажу і, відповідно, зменшує вартість космічних 
пусків. А також підвищує енергоефективність транспортної технології. Сутність полягає в 
тому, що космічний апарат розганяють лінійним електродвигуном усередині вакуумованої 
пускової труби, яка підтримується у стані магнітної левітації високо над землею. Система 
10 для здійснення вдосконаленого методу запуску космічного корабля і транспортний засіб 
12 із землі 14 у космічний простір навколо Землі за межами звичайної атмосфери Землі, 
наприклад на орбіті навколо. Система 10 називається StarTram або Space Tram за її 
здатність відносно недорого запустити вантажі на земну орбіту або за межами земної 
орбіти за бажанням з невеликою кількістю або при відсутності потреби в ракетному двигуні. 
Левітаційна труба 16 діаметром ~7 метрів підвішена на магнітному підвісу від землі та 
вакуумована для зменшення опору повітря в неї для космічного корабля, що рухається 
через неї.  
 



 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (2) 
 
Космічний апарат рухається з земної поверхні і до відповідної великої висоти для 
досягнення швидкості руху, щоб вийти до космосу. Космічний корабель 12 магнітно 
підвішений і розганяється до орбітальної швидкості, близько 8 км/с, у вакуумованому тунелі 
на рівні землі. Потім він піднімається вгору всередині вакуумної труби 16 до великій висоті, 
наприклад, 22 км над рівнем моря, де він потрапляє в стратосферу. Низька густина 
навколишнього повітря, приблизно 5% від густини на рівні моря, значно зменшує опір 
повітря і нагрівання, а також дозволяє космічним кораблям досягти низької орбіти навколо 
Землі без пошкоджень. Пускова труба 16 левітує за рахунок магнітного відштовхування між 
прикріпленим набором кабелів 24 із надпровідним струмом і другим набором кабелів 26 на 
землі. Сильна магнітна сила левітації значно перевищує вагу трубки і тросів, на висоті 22 
км, наприклад, левітаційна сила становить 4 метричні тонни на метр труби порівняно з 
вагою 2 метричні тонни на метр. Результуюча підйомна сила, а також горизонтальні сили, 
викликані вітром, компенсуються мережею вертикальних і нахилених розтягуючих зв’язків 
(тросів) 28, які закріплено на землі. Засоби 22 передбачені для прискорення і руху 
космічного апарату 12 через трубу 16 і виходу з неї в стратосферу. 
 
 
 
 



 

Вакуумована трубопровідна магнітолевітаційна 
транспортна система [Patent 6,311,926 US...]. 

 

 

 



 

Осьовий розріз надпровід. кабелю [Patent 6,311,926 US… ]. 

 

На рис. англійською мовою означено (якщо дивитися зверху до низу): «superconductor winding» - 
надпровідникова обмотка, «overlapping sliding joint on aluminium support t ube» - перекриття 

ковзання на алюмінієвій опорній трубі, «aluminium support tube» - алюмінієва опорна труба, «liquid 
helium» - рідкий гелій, «overlapping sliding joint on honey-comb composit e support tube» - перекриття 
ковзання на сотовій композитній опорній трубі, «honey-comb composite support tube» - сотоподібна 

композитна опорна трубка, «superconductor winding» - надпровідникова обмотка. 
 



 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ 
Але недоліком цієї розробки є небезпека експлуатації внаслідок впливу атмосферної електрики 
(блискавок), яка здатна зруйнувати надпровідний стан системи магнітної левітації та, таким чином, 
зруйнувати всю установку. Тому ми вирішували завдання підвищення безпеки експлуатації даної 
транспортної системи. Для цього нами пропонується наступне. Вакуумовану пускову трубу 6, яка 
назначено для пуску літального апарата 1, підтримує левітаційна платформа 3. Але, на відміну від 
розробки Дж. Пауелла, замість плоскої платформи із сімома надпровідними кабелями, ми 
використовуємо восьмигранну платформу, в котрої магнітне поле від надпровідних кабелів 4 зі 
струмом компенсовано в трубі 6, за рахунок симетрії розташування кабелів і однакового струму в 
них. Конструкцію надпровідних кабелів 4, які охолоджуються рідких гелієм, ми не змінюємо; 
величину струму в кожному також не змінюємо (по 2 МА), оскільки цей аспект добре прораховано в 
патенті Дж. Пауелла. Відповідно, на землі також розташовано вісім надпровідних кабелів 9, котрі 
потім по чотири кабелю 10 розходяться у протилежні сторони. Оскільки в розробці Дж. Пауелла і в 
нашої розробці левітаційна сила перевищує вагу левітаційної платформи з трубою 6 і літальним 
апаратом 1, то потрібні троси 11 для рівноваги і протистоянню потужним вітрам. В нашої розробці, 
як і в розробці Дж. Пауелла, літальний апарат 1 починає рух і розгін на землі, а закінчує – на висоті 
22 км над рівнем моря, причому зі швидкістю 8 км/с, і потім для досягнення земної орбіти за 
потребою залежно від загальної ваги запускає ракетні двигуни. Але в нашої розробці надпровідні 
кабелі розташовані так, що одночасне пошкодження всіх вісім кабелів блискавкою практично 
неможливо. Надпровідні кабелі у нас захищено грозозахисними тросами 5. 
 
 



 

Вигляд зпереди верхньої частини вдосконаленої 
магнітолевітаційної трубопровідної транспортної системи 

 

 

1 - літальний апарат, 2 – елементи лінійного електродвигуна розгінної труби, 3 - 
левітаційна платформа, 4 – надпровідні кабелі, 5 - грозозахисні троси (мають 

заземлення поблизу входу в розгін. трубу). Левітаційна платформа 3 має форму 
восьмигранника, розмір Z приблизно дорівнює діаметру розгін. труби, тобто 7 м. 



Загальний вигляд вдосконаленої магнітолевітаційної 
трубопровідної транспортної системи 

 

6 – вакуумов. пускова (розгінна) труба, 7 – надпровідні кабелі, які левітують і розміщені 
в левітаційної платформі, 8 – надпровідні кабелі, які левітують, і які розходяться 

симетрично по чотири кабелю, 9 - надпровідні кабелі на землі, 10 - надпровідні кабелі на 
землі, які розходяться симетрично по чотири кабелю, 11 - троси для рівноваги і 

протистояння потужним вітрам. 



 

ВИКОРИСТАННЯ 
 

Як і в патенті Дж. Пауелла, в нашої розробці пускова труба 6 зроблено з графітово-

епоксидного матеріалу стільникової структури, левітаційна платформа 3 – з 

графітово-епоксидного композиту, троси 11 – з орієнтованого поліетилену; а технічні 

характеристики літального апарату 1 наступні – швидкість запуску 8 км/с, висота 

запуску над рівнем моря 22 км, вага брутто 200 тонн, порожня вага 100 тонн, корисне 

навантаження 70 тонн, габаритні розміри 5 м × 5 м × 3 0 м .  

В нашої розробці левітаційна сила на одиницю довжини пускової труби 6 збільшено 

в 1,306 рази відносно [Patent 6,311,926 US…]. Запропоноване технічне рішення може 

бути використано для безпечного і енергоефективного пуску космічних апаратів. 

 

КІНЕЦЬ  


