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Рейкотрон для наукових досліджень 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Рейкотрони (електромагнітні прискорювачі макротіл) використовують в науково-

технічній сфері, в космічній техніці, і можуть знайти використання в енергетиці, в 

тому числі, зеленої енергетиці. Завдяки надшвидкісному руху макротіл на виході з 

рейкотрону дослідники вивчають фізичні явища, які трапляються при зіткненні 

космічних кораблів з мікрометеоритами, тестують міцність нових матеріалів в 

умовах космосу, вивчають наслідки падіння метеоритів на земну поверхню, та інш. 

Рейкотрон здатен швидко доставити капсулу з паливом в зону реакції в деяких 

конструкціях термоядерних реакторів. Відомо, що рейкотрон з рейками довжиною 

0,1-10 м здатен прискорити макротіло масою від декілька грам до декілька кілограм 

до швидкостей ~2-10 км/с. Принцип дії рейкотрону засновано на відштовхуванні 

макротіла силою Лоренца при протіканні електричного струму крізь паралельні 

рейки і саме макротіло, або плазмовий поршень позаду макротіла. Як вказує 

практика, існують великі енерговтрати на всіх 3-х фазах роботи пристрою, що 

обмежує його енергоефективність і швидкість макротіла. Тому в кінетичну енергію 

макротіла перетворюється лише 13-35% енергії, яку подано на рейкотрон, в 

залежності від маси і максимальної швидкості макротіла. 
 



Принцип дії рейкотрону 

 



 

 

АНАЛІЗ 
Мета роботи – надати характеристику методів зменшення енерговтрат при роботі 

рейкотрону, а також здійснити оцінку енерговтрат при електромагнітному 

прискоренні макротіла за рахунок опору повітря між рейками.  

Енерговтрати трапляються за рахунок ерозії рейок, руйнування макротіла, розпаду 

плазмового поршня, опору повітря руху макротіла та інш. Для запобігання 

руйнування макротіла обмежують струм на рейках. Для запобігання катастрофічної 

ерозії рейок на фазі старту здійснюється попередній розгін макротіла за допомогою 

додаткових пристроїв. Для зменшення ерозії рейок на фазі прискорення і насичення 

і запобігання розпаду плазмового поршня застосовують потужне зовнішнє магнітне 

поле одного напрямку з полем рейок, а також здійснюють механічний тиск на рейки з 

боку зовнішнього кріплення. Опір повітря може бути усунено за рахунок 

вакуумування рейкотрону з встановленням діафрагми на кінці рейок.  

 

 



Схема, яка пояснює протидію двох сил: 
електромагнітної сили прискорення 

макротіла і сили опору повітряної пробки 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ 
  
 
 

Здійснено оцінка енерговтрат при електромагнітному прискоренні макротіла за 

рахунок опору повітря між рейками. Феномен опору повітря між рейками 

реалізується, як утворення повітряної пробки між рейками, яка діє з тиском на 

передню поверхню макротіла, що рухається.  

Попередніми дослідженнями отримано залежність опору повітря між рейок пристрою 

від швидкості макротіла. На основі цієї залежності здійснено оцінку енерговтрат для 

рейкотрону, якій має рейки довжиною 10 м, і макротіла довжиною 6 см, площею 

перерізу 3 см × 3 см, кінцевою швидкістю 10 км/с, зробленого зі стали, або алюмінію, 

або полікарбонату. Енерговтрати зростають, відповідно, як 3,0, або 9,9, або 22,2 % 

від максимальної кінетичної енергії макротіла. 

 

  



ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Таким чином, розрахунки вказують, що в тих застосуваннях рейкотрону, де 

використовують макротіла малої густини (наприклад, з полікарбонату) і де 

траєкторія макротіла після виходу з пристрою має меншу довжину, ніж 

довжина рейок, енерговтрати на опір повітря між рейками суттєві – до 22,2% 

від максимальної кінетичної енергії макротіла. Тому має сенс здійснювати 

шляхи до усунення енерговтрат за рахунок вакуумування рейкотрону.  

 

 

 

 

КІНЕЦЬ 


