
 Superconducting applicationتطبيقاث المىاد فائقت التىصيل : 

 وبٌزبٌي :  ٌٍّٛاد فبئمخ اٌزٛصيً رطجيمبد ػذيذح عٛف ٔزوش اٌجؼط ِٕٙب 
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زيٓ ِٓ اٌفبئك ِىٛٔخ ِٓ ٚصٍ يزشوت عٙبص عىٛيذ ٌميبط شذح اٌزّغٕػ  ِٓ ؽٍمخ ِٓ اٌّٛصً   

اٌزغيش في  ِٓ  سصذعٙبص عىٛيذ يزّىٓ ٚصالد عٛصيف صٓ .  اٌّٛاد فبئمخ اٌزٛصيً رغّي

اٌفيط اٌّغٕبغيغي في ظٛء اٌغٙذ اٌّزشدد إٌبرظ أصش اٌزغيش في اٌطٛس ثيٓ أصٚاط وٛثش ػجش 

  اٌٛصٍزيٓ .  ٚيزّيض عٙبص عىٛيذ ثؾغبعيخ ػبٌيخ عذا ٌميبط اٌفيط اٌّغٕبغيغي  رصً إٌى ؽٛاٌي 
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10ألً ِٓ اٌّغبي اٌّغٕبغيغي ٌألسض ثّمذاس رؼزجش ٘زٖ اٌّغبالد .  رغال 
11

.   ِشح ػٍي األلً 

ٚثبٌزبٌي فمذ أعزطبع اٌجبؽضيٓ ِٓ اعزخذاَ عٙبص عىٛيذ في سصذ اٌّغبالد اٌّغٕبغيغيخ  إٌبرغخ ػٓ 

ب ثبألعٙضح أػعبء عغُ اإلٔغبْ ِضً اٌمٍت ٚاٌّخ ٚاٌغٙبص اٌؼصجي ٚاٌزي وبْ ِٓ اٌصؼت سصذ٘

اٌّؼزبدح ؽيش أٔٙب  وبٔذ رزطٍت ؽغبعيخ ػبٌيخ عذا في اٌميبط ٔظشا ألْ اٌّغبي اٌّغٕبغيغي إٌبرظ 

األػعبء يىْٛ ِؾذٚد عذا ٚيؾزبط ٌذلخ ٚؽغبعيخ ػبٌيخ في اٌميبط . ػٍى عجيً اٌّضبي  ٘زٖػٓ  

10 اٌّغبي اٌّغٕبغيغي ٌٍمٍت يىْٛ في ؽذٚد
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10في ؽذٚد   ٚ ػٓ  اٌّخ يىْٛ   رغال     
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 .      رغال 
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أٔةخ أيعب رزّيض اٌّٛاد اٌفبئمخ ثصغش ليُ  اٌّمبِٚخ اٌىٙشثيخ ػٕذ دسعبد ؽشاسح اٌغشفخ . ِٓ اٌّؼٍَٛ    

 يؾذس فمذ في شذح اٌّيىشٚٚيف  ثبٌمشة ِةٓ عةطٛػ اٌّةٛاد ٔظةشا ٌٍّمبِٚةخ  اٌىٙشثيةخ  ٚاٌزةي رعةؼف

ثّمبسٔةخ اٌّمبِٚةخ إٌٛػيةخ ٌٍّةٛاد اٌفبئمةخ  ِةغ ِٓ شةذح اٌّيىشٚٚيةف ثةبٌمشة ِةٓ عةطٛػ رٍةه اٌّةٛاد . 

ٚعةذ أْ  ِمبِٚةخ اٌّةٛاد اٌفبئمةخ رىةْٛ  ألةً  ٔظيشرٙب في اٌّؼبدْ ػٕةذ اٌزةشدداد اٌؼبٌيةخ  ٌٍّيىشٚٚيةف 

 شٚٚيةف ثّةٛاد فبئمةخ ثىضيش ِٓ اٌّؼبدْ ِضً إٌؾةبط . ٚثبٌزةبٌي فئٔةٗ يّىةٓ  غةالء أعةطؼ أعٙةضح  اٌّيى

 . اٌزٛصيً  ٌزالشي اٌفمذ في شذح اٌّيىشٚٚيف ػٕذ اٌزشدداد اٌؼبٌيخ
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رصةةٕيغ وةةبثالد ِةةٓ اٌّةةٛاد ِّةةب أدإ إٌةةي ػبٌيةةخ  ٌمةةذ ٚعةةذ أْ اٌّةةٛاد اٌفبئمةةخ رزؾّةةً ريةةبساد وٙشثيةةخ    

خّغخ أظؼبف ِب يزؾٍّةٗ وبثةً  صً إٌي بساد  وٙشثيخ رد ِٓ ؽًّ رياٌفبئمخ ثؾيش رزّىٓ ٘زٖ اٌىبثال

رزّىٓ ٘زٖ اٌىبثالد ِٓ ٔمةً اٌطبلةخ ِةٓ ِىةبْ ألخةش ثبٌزبٌي ِٓ إٌؾبط ثٕفظ األثؼبد ٚاٌّٛاصفبد . ٚ

غةبُ٘ فةةي ٔمةً خطةٛغ اٌطبلةةخ ثةيٓ اٌةةذٚي اٌّخزٍفةخ إرا ِةةب رةٛفش اٌةةذػُ يعةةٛف ِّةب ثةذْٚ أإ فمةذ يةةزوش 

 اٌالصَ ٌزٌه .  
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يزُ رجشيذ اٌّغٕبغيظ اٌفبئك في  ؾيشثاٌّغٕبغيظ اٌفبئك  رصّيُفي اٌزٛصيً فبئمخ اٌّٛاد رغزخذَ   

اٌٍٙيَٛ اٌغبئً ثؾيش رىْٛ اٌّمبِٚخ اٌىٙشثيخ ٌٍٍّفبد ِغبٚيخ ٌٍصفش ِّب يغؼً اٌطبلخ اٌّفمٛدح 

ِصذس ريبس ِٕخفط يىْٛ ِٕبعت ٌّشٚس  فئْٕ٘ب  ِٓ.  ٚ ػٓ رغخيٓ األعالن ؽزىِغبٚيخ ٌٍصفش 

اٌزيبس ثششغ اٌّؾبفظخ ػٍى دسعخ ؽشاسح اٌٍٙيَٛ اٌغبئً . ٚثبٌزبٌي فئٔٗ يّىٓ اٌؾصٛي ػٍي ِغبالد 

 .  ّشاداٌ غٕبغيظ اٌّصٕٛع ِٓ اٌّٛصالد ثؼششادِغٕبغيغيخ رفٛق اٌّ
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يّىٕه ِشالجخ ِب يؾذس ٌغٙبص اٌزٍفبص ػٕذِب يزُ رشغيً عٙبص وٙشثبئي ثبٌمشة ٌزصٛس ٘زٖ اٌّشىٍخ   

ِٕخ . إْ اٌصٛسح عٛف رصبة ثبٌزشٛيش ٔزيغخ اٌّغبالد اٌّغٕبغيغيخ اٌّغبٚسح ٚاٌزي رؤصش ػٍى 

ؽشوخ اإلٌىزشٚٔبد اٌّغئٌٛخ ػٓ رىٛيٓ اٌصٛسح . ٚ٘زا ثبٌفؼً ِب يؾذس ِغ أعٙضح اٌشاداس ثبٌعجػ 

. ٌٍٚزغٍت ػٍي رٌه رُ اعزؼّبي اٌذسٚع  اٌخبسعيخ بٌّغبالدأوضش ؽغبعيخ ؽيش رزأصش ثرىْٛ ٌٚىٕٙب 

٘ي ػجبسح ػٓ اعطٛأبد راد ِمبعبد ِخزٍفخ ِصٕٛػخ ِٓ اٌّٛاد اٌفبئمخ يٛظغ اٌزي اٌّغٕبغيغيخ ٚ

ثذاخٍٙب ِصذس اإلٌىزشٚٔبد فيؾّيٙب ِٓ اٌّغبالد اٌخبسعيخ ٚيغؼً صٛسح اٌشاداس غبيخ في 

   اٌٛظٛػ  .
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ثؾيةةش رطفةةٛ أٚ رؼةةَٛ ػغةةالد ظةةب٘شح اٌطةةشد اٌّغٕبغيغةةي  ػٍةةياٌمطةةبساد ثٕيةةذ فىةةشح رصةةّيُ ٘ةةزٖ   

ػٍي ِغٕبغيظ فةبئك شةذيذ .  ٚثبٌزةبٌي يٕؼةذَ االؽزىةبن  اٌّصٕٛػخ ِٓ اٌّٛاد فبئمخ اٌزٛصيً اٌمطبساد

صيبدح عشػخ اٌمطبساد ٌٚزا عّيذ ثبٌمطبساد اٌؼبئّخ  ثيٓ ػغالد اٌمطبساد ٚاٌمعجبْ ِّب يغبػذ في

ؽيةش رةُ اخزجةبس لطةبس فةبئك  ِىةْٛ ِةٓ صةالس    1986أٚ اٌفبئمةخ .  ٚلةذ وةبْ االخزجةبس اٌؾميمةي  ػةبَ 

 1990ٌٚمذ رُ اٌجذء في رٕفيز رٌه رغبسيب ػةبَ  .  (Km/h) 352.4ػشثبد  ؽيش ٚصٍذ عشػزٗ إٌي  

.  ٌٚمةذ رّىٕةذ ٚصاسح إٌمةً ِةٓ رجٕةي   Maglev ٍمةٛا ػٍيةخ فةي ِشةشٚع لةِٛي ِةذػُ فةي اٌيبثةبْ أغ

. فةي ٔفةظ اٌؼةبَ   1997اٌفىشح ٚرُ افززبػ أٚي خػ عىخ ؽذيذ ِٓ اٌّٛاد اٌفبئمةخ ٚاخزجبس٘ةب فةي إثشيةً 

ؽيةش يزىةْٛ    MLX01رُ رٕفيز ػغالد لطبس ِٓ اٌّغٕبغيظ اٌفةبئك أغٍمةٛا ػٍيٙةب    1997ديغّجش  

رةُ  1999ٚفي شٙش ِبسط ِٓ ػةبَ  .  (Km/h) 531عشػخ لذس٘ب   اٌمطبس ِٓ صالس ػشثبد عغٍذ

ٚفةةي ديغةةّجش    (Km/h) 548رصةةٕيغ لطةةبس فةةبئك ِىةةْٛ ِةةٓ خّةةظ ػشثةةبد ؽيةةش ٚصةةٍذ عةةشػزٗ 

. فةي عةٛي ثىٛسيةب اٌغٕٛثيةخ ٕ٘ةبن لطةبس   (Km/h) 581ٚصةٍذ عةشػخ اٌمطةبس اٌفةبئك إٌةي   2003

. ٘ةزا اٌمطةبس  (Km/h) 412إٌةي    2008ٚعٛف رصةً عةشػزٗ فةي    (Km/h) 300فبئك عشػزٗ  

 .ساوت  935ػشثخ  ٚيغغ       18غٓ  ٚيؾزٛإ ػٍي     771   ٗصٔٚٚ  m 388غٌٛٗ    

 


