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МАГЛЕВ 

 
 

 

Магнітолевітаційний транспорт, якій використовує електродинамічний підвіс, як правило, 
оснащено надпровідними магнітами на борту магнітоплана – збоку, як це зображено на 
фото. Білими стрілками вказано місце розташування надпровідних магнітів.  



 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Надпровідні магніти взаємодіють з шляховою структурою, силові котушки 

якої, як правило, забезпечені електроживленням від підстанцій за 

допомогою силових кабелів довжиною декілька кілометрів і більше. На 

силових підстанціях і силових кабелях відбуваються омічні втрати 

електроенергії. Крім того, силові підстанції отримують електроживлення 

від традиційних джерел енергії завдяки лініям електромереж, що також 

призводить до втрат електроенергії. Все це знижує енергоефективність 

Маглев.   

 



НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ (1) 
Одним із шляхів підвищення енергоефективності Маглев є реалізація 
електроживлення від відновлюваних джерел енергії, насамперед від сонячних 
батарей. При цьому шляхова структура Маглев повинна складатися з окремих 
модулів (довжиною ∆ = 0,5-2,0 м вздовж шляху), які забезпечені автономним 
живленням та керуванням. Тоді, за рахунок розміщення вздовж усього шляху 
сонячних батарей (і, наприклад, вітроенергетичних установок), а також 
накопичувачів енергії можна забезпечити надійне електроживлення транспорту. 
Нами запропоновано конструкцію модуля тягово-левітаційної системи Маглев. 
Бокові коротко замкнуті контури 1 шляхової структури забезпечують левітацію і 
бокову стабілізацію магнітоплану, а бокові силові котушки 2 лінійного тягового 
електродвигуна забезпечують тягу магнітоплану. Кожен модуль має по одному 
коротко замкнутому контуру 1, а також по одної силової котушці 2 – з кожного боку 
шляхової структури. Поперемінна зміна магнітної полярності силових котушок 
шляхової структури забезпечує тягу Маглев за рахунок взаємодії з надпровідними 
магнітами 3 на борту магнітоплана. Сутність такої взаємодії виявляється в тому, що 
магнітоплан рухається синхронно з «рухомою хвилею» магнітного поля, яку 
генерують силові котушки лінійного тягового електродвигуна шляхової структури.   
 

 
 



 

Принцип роботи модуля тягово-
левітаційної системи 

 

 



НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ (2) 

 

Кожна силова котушка 2 (з кожного боку) підключено через інвертор 4, наприклад, до 

сонячної батареї 5. Для роботи в нічний час, необхідно підключити також 

енергонакопичувач 6, наприклад акумулятор (або суперконденсатор). Для надійного 

електроживлення доцільно використовувати також вітроенергетичні установки 7. 

Наші розрахунки для магнітоплану масою 400 т, здатного рухатися 500 км/год (кожна 

силова котушка характеризується питомою енергією споживання 0,08×1,5×∆ 

Вт×год/(т·м), вказують наступне: кожному модулю потрібна акумуляторна батарея 12 

В, ємністю 200 А×год (запасеної за один сонячний день енергії вистачить на 12 

хмарних днів) і сонячна батарея  із площею приблизно 3∆ м2 при ККД 

фотоелектричної панелі 10% і горизонтальному її положенні. Крім акумуляторної 

батареї можливо паралельне підключення до неї суперконденсатора (іонистора).  

 

 



 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ (3) 

Система керування (на рис. не вказана) забезпечує включення і вимикання кожного 

наступного модуля тягово-левітаційної системи (силової котушки) при русі 

магнітоплану. Для фіксації місцеположенні магнітоплану використовується 

радіонавігаційна система транспорту (на рис. не вказана). Магнітоплан зможе на 

швидкості понад 100 км/год левітувати над шляхової структурою з кліренсом 10-30 

см, за рахунок роботи електродинамічного підвісу. Але на малих швидкостях і на 

зупинках магнітоплану потрібні колеса, на котрі він опирається. Потрібні як колеса на 

днищі магнітоплану, так і колеса на боках магнітоплану, щоб забезпечити бокову 

стабілізацію на малих швидкостях і на зупинках. Своїми колесами магнітоплан буде 

спиратися на горизонтальну та на дві вертикальні площини шляхової структури. А 

при досягненні стану левітації (при швидкості понад 100 км/год) такі колеса 

втягуються у корпус магнітоплану і не перешкоджають руху на високої швидкості.  

 



 

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Таким чином, використання модуля тягово-левітаційної 

системи дозволить уникнути великих омічних втрат при 

традиційному енергозабезпеченні Маглев через силові 

кабелі та забезпечити оперативне управління рухом 

магнітоплану. 

 

КІНЕЦЬ 


