Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το
"Αστρόπλοιο"
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Οδισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Space X Έλον Μασκ παρουσίασε στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας στο νότιο Τέξας, κοντά στα αμερικανο-μεξικανικά σύνορα, το σχεδόν έτοιμο πρωτότυπο
ΜΚ1 του "Αστρόπλοιου" (Starship), το οποίο προορίζεται για επανδρωμένα ταξίδια γύρω από τη
Γη, καθώς επίσης στη Σελήνη και τελικά στον 'Αρη σε μερικά χρόνια. Μετά τα ταξίδια του το
σκάφος θα επιστρέφει και θα προσγειώνεται κάθετα για να ξαναχρησιμοποιηθεί.
Σύμφωναμε το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο Μασκ, το Starship προβλέπεται να απογειωθεί για
πρώτη φορά σε ένα έως δύο μήνες φθάνοντας σε ύψος έως 19.800 μέτρων, προτού επιστρέψει
στη Γη. Σε περίπου έξι μήνες θα ακολουθήσει το πρώτο ταξίδι του σε τροχιά γύρω από τη Γη. Θα
ακολουθήσουν το 2020 οι αποστολές με ανθρώπους στο διάστημα, αρχικά αστροναυτών και μετά
ιδιωτών, με πρώτο "τουρίστα" τον Ιάπωνα δισεκατομμυριούχο Γιουσάκου Μαεζάβα που θα
ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη, μάλλον το 2023.
Τούψους 50 μέτρων γυαλιστερό "Αστρόπλοιο" από ανοξείδωτο χάλυβα, μαζί με τον τεράστιο
πυραυλικό φορέα του Super Heavy, θα έχει συνολικό ύψος 118 μέτρων. Θα μπορεί να μεταφέρει
έως 100 ανθρώπους και φορτίο ανάλογο εκείνου που μετέφερε ο πύραυλος "Κρόνος 5", o οποίος
έστειλε τους αστροναύτες της NASA στο φεγγάρι, αλλά με το πρόσθετο μεγάλο πλεονέκτημα ότι
δεν είναι μιας χρήσης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, όπως ένα αεροπλάνο.
"Αυτόείναι κατά βάση το ιερό δισκοπότηρο του διαστήματος, η κρίσιμη τομή που μας χρειάζεται για
να γίνουμε ένας διαστημικός πολιτισμός, το να κάνουμε το διαστημικό ταξίδι σαν τα αεροπορικά",
δήλωσε ο Μασκ, ο οποίος παράλληλα γιόρτασε την 11η επέτειο από την πρώτη πτήση σε τροχιά
του πυραύλου Falcon 1 της Space X, η οποία είχε ιδρυθεί το 2002.
Οιθορυβώδεις δοκιμές του Starship έχουν όμως σμπαραλιάσει τα νεύρα των λιγοστών κατοίκων
του γειτονικού απομονωμένου χωριού Μπόκα Τσίκα, οι οποίοι επιπλέον φοβούνται μήπως πέσει ο
πύραυλος στο κεφάλι τους. Ο Μασκ παραδέχτηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους
"Τάιμς της Νέας Υόρκης", ότι από τις δοκιμές του σκάφους "ο πραγματικός κίνδυνος για το χωριό
είναι μικρός, αλλά όχι αμελητέος. Έτσι ίσως στο μέλλον θα ήταν καλύτερα να αγοράσουμε τα γύρω
χωριά και ήδη κάναμε σχετική πρόταση". Όμως μερικοί κάτοικοι έχουν κιόλας αρνηθεί να δεχθούν
τη (μη διαπραγματεύσιμη) τιμή εξαγοράς των σπιτιών τους σε αξία τριπλάσια από εκείνη της
αγοράς ακινήτων.

Εκτόςαπό μακρινά διαστημικά ταξίδια, το Starship θα χρησιμοποιηθεί για πιο πεζά πράγματα,
όπως την ανάπτυξη από τη Space X του δικτύου παροχής διαδικτύου Starlink που σχεδιάζει πάνω
από τη Γη και το οποίο θα αποτελείται από χιλιάδες δορυφόρους. Με μια μόνο εκτόξευση θα
μπορούν να τεθούν σε τροχιά έως 400 δορυφόροι ταυτόχρονα.
Επίσης, το "Αστρόπλοιο" προγραμματίζεται να κάνει διηπειρωτικά ταξίδια-εξπρές, π.χ. Νέα ΥόρκηΤόκιο σε μόνο μισή ώρα, ανταγωνιζόμενο το αεροπλάνο (βέβαια στην αρχή το εισιτήριο του
Starship θα είναι πανάκριβο). "Βασικά πρόκειται για ένα διηπειρωτικό πύραυλο χωρίς πυρηνική
βόμβα, ο οποίος προσγειώνεται και τίποτε δεν ταξιδεύει ταχύτερα από ένα τέτοιο πύραυλο",
δήλωσε ο Μασκ.
ΗSpace X έχει αποδειχθεί η πιο πετυχημένη ιδιωτική διαστημική εταιρεία, έχοντας πρώτη
αναπτύξει επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους (Falcon 9 και Falcon Heavy), καθώς και τις
επαναχρησιμοποιούμενες διαστημικές κάψουλες Dragon (μη επανδρωμένη) και Crew Dragon (για
αστροναύτες). Διαθέτει εγκαταστάσεις εκτόξευσης στη Φλόριντα, στην Καλιφόρνια και στο Τέξας.
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