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Problem techniczny dla grupy mechaniczno-budowlanej
Hyperloop to projekt transportu naziemnego, który { bior¡c pod uwag¦ osi¡gane szyb-

ko±ci { byªby porównywalny z transportem lotniczym. Przewiduje si¦, »e kapsuªy do przewozu
zarówno osób, jak i towarów, poruszaªyby si¦ w pró»niowych rurach (o ±rednicy rz¦du 2 5 m),
w których ci±nienie zostaªoby obni»one do ok. 1 1000 atm. Bardzo niskie ci±nienie pozwalaªoby, ze wzgl¦du na znikomy opór aerodynamiczny, na osi¡ganie szybko±ci pojazdów bliskich
pr¦dko±ci d¹wi¦ku (wg niektórych koncepcji do 1200 km/h). Dodatkowo, unoszenie pojazdów
na poduszkach powietrznych, b¡d¹ magnetycznych eliminuje opory toczenia. Do rozp¦dzania
i hamowania pojazdów przewiduje si¦ wykorzystanie silników liniowych, znajduj¡cych si¦ na
pocz¡tkowych i ko«cowych odcinkach trasy.
Dalekosi¦»ne plany przewiduj¡ zbudowania pierwszej komercyjnej linii Hyperloop mi¦dzy
Los Angeles a San Francisco. W projekcie tym jest zaanga»owanych wiele zespoªów na caªym
±wiecie, w tym tak»e studenckich kóª naukowych, równie» z polskich uczelni technicznych {
st¡d te» pojawiªa si¦ koncepcja zbudowania Hyperloop tak»e w Polsce, konkretnie linii ª¡cz¡cej
Warszaw¦ z Wrocªawiem.
Realizacja takiego projektu wymaga rozwi¡zania bardzo wielu problemów in»ynierskich i
logistycznych, niespotykanych w innych, tradycyjnych ±rodkach transportu. Problemów, które pojawiaj¡ si¦ zarówno na etapie projektowania, jak i pó¹niejszej eksploatacji. Mo»na tu
wymieni¢ takie, jak:
;

=

1. Kapsuªy transportowe maj¡ si¦ porusza¢ w dªugiej stalowej rurze zawieszonej na larach.
Rura powinna by¢ praktycznie prosta (dopuszczalne promienie krzywizny rz¦du kilkudziesi¦ciu kilometrów). Rura byªaby podatna na warunki ±rodowiskowe, mi¦dzy innymi
podlegaªaby zmianom dªugo±ci z temperatur¡. Przy caªkowitej dªugo±ci rz¦du kilkuset
kilometrów, jej wydªu»enie byªoby znacz¡ce, i obserwowane na ko«cach linii, tzn. w terminalach. Jak skompensowa¢ zmiany dªugo±ci tunelu lub uwzgl¦dni¢ przemieszczanie jego
ko«ców?
2. Wewn¡trz rury panuje bardzo niskie ci±nienie, stale utrzymywane na niskim poziomie
(kapsuªy przemieszczaj¡ si¦ w odst¦pach kilkuminutowych). Jak rozwi¡za¢ problem wsiadania i wysiadania pasa»erów na stacjach ko«cowych, co powinno odbywa¢ si¦ pod ci±nieniem atmosferycznym?
Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.
Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.
Olimpiada jest nansowana ze ±rodków MEN.
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3. Zaproponowa¢ procedury post¦powania w przypadku katastrofalnej (dotycz¡cej caªego
systemu) przerwy w zasilaniu w energi¦. Jak wyhamowa¢ kapsuªy poruszaj¡ce si¦ w tunelu
w tych warunkach?
4. Podobny problem: jak ewakuowa¢ pasa»erów z kapsuªy, która z jakich± powodów zatrzymaªa si¦ w ±rodku tunelu, wiele kilometrów od skrajnych terminali?
Celem zadania jest próba odpowiedzi na pytania postawione w punktach od 1 do 4.
Zadanie ma charakter otwarty. Wszystkie racjonalne (w sensie zycznym) rozwi¡zania b¦d¡
oceniane (punktowane).
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