
Obr. 1 – Jedna z možných podob Hyperloop [5] 
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Abstrakt 

Cílem práce bylo sestrojení funkční tzv. hypersmyčky (hyperloop), který může výrazně urychlit 
dopravu, a to v menším měřítku a z běžně dostupných materiálů. Snaha byla kladena na vytvoření 
kruhové dráhy, na které by se kapsle měla, díky levitaci a sníženému tření na minimum, pohybovat 
vysokou rychlostí. Při experimentu jsme se pokusili překonat hranici 10 m/s. Pro získání výsledků 
jsme využili především metodu experimentu doplněnou o nezbytné výpočty a hypotézu.

 

1 Úvod 
 
 Naším cílem bylo vytvoření nízkonákladového funkčního modelu tzv. hyperloopu 
(hypersmyčky) z dostupných materiálů. Výsledky práce by pak mohly být použity v oblasti 
podpory vývoje hypersmyčky v reálném měřítku za využití levné technologie. 
 

2 O technologii a inspirace k experimentu 
 
 Hyperloop je novým druhem vysokorychlostní přepravy nákladu/osob, který čerpá 
z již existující technologie Maglevu [1]. Maglev funguje již na několika místech po světě a 
jeho principem je levitace na magnetickém polštáři, který je vytvářen systémem 
supravodivých magnetů a lineárních motorů. Hyperloop se má pohybovat na vzduchovém 
polštáři tak, že přetlaková kapsle má být poháněna lineárními indukčními motory (zajišťující 
urychlení soupravy) a vzduchovými kompresory v podtlakových tunelech, kde bude 
udržováno parciální vakuum. Nejvýraznějším rozdílem je však rychlost. Maglev v Japonsku 
dosáhl v roce 2015 rekordní rychlosti 603 km/h [4] a autoři návrhu technologie hyperloop 
slibují průměrnou rychlost 960 km/h, maximální pak 1220 km/h, což je nesrovnatelně 
rychlejší než dnešní moderní doprava. Dalšími výhodami pak je to, že trať lze umístit pod 
zem, což výrazně uspoří zastavěnou plochu, a navíc není hrozbou pro zvířata a je vysoce 
bezpečná i pro přepravu lidí. Navíc lokálně nezatěžuje přírodu emisemi. A dále díky 
automatizaci lze zamezit chybě lidského faktoru.  

 
 Ovšem jako všechno, i tato 
na první pohled dokonalá teorie má 
i několik nevýhod. Těmi je 
především vysoká pořizovací cena, 
jelikož už stavba vysokorychlostní 
dráhy je velmi nákladnou 
záležitostí, ale k tomu se musí 
přihlédnout i k ceně průběžných 
oprav a údržby. Největší náklady 
připadnou na tvorbu lineárního 
elektromotoru pro velkou spotřebu 
kvalitních a drahých kovů a slitin. 



A další nevýhodou je, že pro dosažení tak vysokých rychlostí je potřeba držet trať co 
nejpřímější, pokud možno bez žádných výchylek či dokonce zatáček. Průjezd zatáček je nejen 
velký silový nápor na materiál, ale zejména vysoké přetížení nesmí působit na cestující. 
 Přesto se domníváme, že hyperloop je smysluplný projekt. Rozhodli jsme se proto 
k tomuto experimentu. Vedlo nás k tomu i to, že se stále hledají nové způsoby nahrazování 
fosilních paliv a toto je jeden z nich. Navíc potřeba rychlé dopravy se stále zvyšuje a hledají 
se způsoby s nejlepším poměrem zisk/náklad, kde zisk záleží na kapacitě a rychlosti doručení 
a mezi náklady můžeme zařadit pořizovací cenu, údržbu a zaměstnance. Hyperloop může být 
novým nejvýkonnějším typem vysokorychlostní dopravy. 
 

3 Vize a teorie konstrukce 
 
 Prvotním cílem bylo sestrojení funkčního modelu a co nejvíce se přiblížit reálné 
předloze. Tedy, že jsme chtěli postavit uzavřenou trubici, ve které by se nacházela kolejnice 
s navinutým elektromotorem, po níž by se pohybovala kapsle udržovaná v levitaci na 
vzduchovém polštáři. Umístění kolejnice jsme chtěli vprostřed dráhy, ale je možné udělat dvě 
kolejnice po stranách, magnetické pole se tím může znásobit. Pro naše účely jsme původně 
chtěli využít měděný drát o poloměru jednoho milimetru a cívky vinout na 15 až 25 závitů 
s plochou asi 15 cm2.  Jádro elektromotoru by mělo být z feromagnetického materiálu, již od 
začátku jsme ale věděli, že ceny za hranoly vhodných materiálů jsou pro nás příliš vysoké, 
proto jsme se rozhodli pro lehký a levný hliníkový profil. 
 Zamýšleným zdrojem byl třífázový proud, který se dá vhodně rozdělit do tří větví 
obvodu, s tím, že všechny fáze by byly regulovatelné jedním trafem. Záložním plánem byl 
jednofázový rozdělený do tří větví pomocí děliče napětí. 

 

 

4 Konstrukce v praxi 
 

Nejdříve jsme se rozhodli sestrojit kapsli. Z běžně dostupné lepenky jsme vystřihli 
obdélník (cca 15 x 5 cm), ve kterém jsme vytvořili díry na proudění vzduchu. Na první konec 
jsme umístili DC ventilátor a na druhý konec dvoučlánkovou Li-Po baterii a spínač. Všechny 
tyto komponenty a rezistor jsme spájeli do obvodu. A nakonec jsme ji obalili potravinovou 
folií. Naspod kapsle jsme přilepili pomocí tavné pistole dva silné neodymiové magnety.  

K sestrojení lineárního elektromotoru jsme použili asi 1 m dlouhou hliníkovou tyč. Do 
ní jsme pomocí pilníku vypilovali 14 drážek na každé straně. Do drážek jsme namotávali 
měděný drát, díky němuž jsme vytvořili cívky. Každá cívka měla 10 závitů. Poté jsme celou 
tyč ještě obmotali izolační páskou abychom měli motor izolovaný.  

 
 

Obr. 2 – Fázové rozdělení vinutí lineárního 
elektromotoru[6] 



5 Funkčnost prototypu a výsledek experimentu 
 

Bohužel ale ani elektromotor ani kapsle nefungovala. Kapsle nám nefungovala zřejmě 
kvůli málo výkonnému větráku a příliš vysoké hmotnosti. Elektromotor nefungoval, protože 
jsme měli málo cívek ze slabého drátu, které nevytvářely dostatečné magnetické pole. 

6 Závěr a ideje pro zlepšení 
 
 Závěrem tedy zhodnoťme, co jsme dělali špatně a co do příště zlepšit. Vzhledem 
k finančním a časovým možnostem jsme museli udělat mnoho kompromisů, z čehož nám 
kýžený užitek nevzešel. Pozměňování původní myšlenky formou zjednodušení jsme se 
nevyhnuli ani v samotném průběhu práce na projektu a konstrukce modelu. A dalším 
problémem taky mohlo být, že model jsme vytvořili v příliš malém měřítku. 
 Pro příští konstrukci máme představu o tom, co udělat jinak. Pokusili bychom se 
spínání větví obvodu vyrobit tak, aby mohlo být řízené. Tedy ideálně pomocí mikroprocesoru 
a pomocí fotodiod. A řízenou bychom udělali i frekvenci napětí. Dále bychom si dali větší 
pozor na technickou stránku věci, tedy pečlivěji namotat cívky a ze silnějšího drátu nebo třeba 
kolejnici vyrobit z feromagnetického materiálu. 
 Uvědomujeme si, že postup experimentu byl přesně obrácený, než by mělo být, tedy 
že nejdřív jsme se zabývali kolejnicí, aniž bychom předtím věděli, zda nám samotná kapsle, 
klíčová součást, funguje. Ovšem věříme, že neúspěch je také výsledek. Uvědomili jsme si, že 
tudy cesta nevede a máme mnoho podnětů k dalšímu zkoumání a konstrukci. 
  

Reference 
 
[1] kol. autorů, Hyperloop, 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperloop&oldid=761432414 

[2] kol. autorů: tým Hyperloop One, Hyperloop One, https://hyperloop-one.com/#our-story 

[3] kol. autorů: tým SpaceX, Hyperloop Alpha, 
http://www.spacex.com/sites/spacex/files/hyperloop_alpha.pdf 

[4] BBC, Japan maglev train breaks world speed record again,  
 http://www.bbc.com/news/world-asia-32391020 

[5] Camilo Sanchez, Hyperloop all cutaway, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Hyperloop_all_cutaway.png/80
0px-Hyperloop_all_cutaway.png 

[6] GliderMaven, Three phase linear induction motor, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Three_phase_linear_induction_motor.
gif 
 


