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Kινητήρες που θα µπορούν να ανα-
πτύσσουν ταχύτητες από 5.600 
χλµ./ώρα µέχρι και 10.000 χλµ./

ώρα προσπαθούν να κατασκευάσουν 
επιστήµονες. Αεροσκάφη µε τέτοιους κι-
νητήρες δεν θα συντόµευαν µόνο τα διη-
πειρωτικά ταξίδια αλλά θα χρησίµευαν και 
για διαστηµικές πτήσεις. Παρά τη συντρι-
βή του µη επανδρωµένου αεροσκάφους 
Χ-51Α Waverider της NASA τον περασµέ-
νο µήνα, επιστήµονες από κάθε γωνιά του 
κόσµου έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα 
πτητικών δοκιµών µε σκοπό να καταφέ-
ρουν να κατασκευάσουν έναν κινητήρα 
που θα επιτρέπει σε αεροσκάφη να αγγί-
ζουν υψηλές υπερηχητικές ταχύτητες.

Ένα τέτοιο αεροσκάφος θα µπορούσε βε-
βαίως να ταξιδέψει από την Ευρώπη στην 
Αυστραλία σε δύο µόλις ώρες. Όµως, εφό-
σον καταστεί εφικτή η κατασκευή τέτοιου 
συστήµατος προώθησης, τα όρια του πλα-
νήτη µας θα φαντάζουν περιορισµένα και 
ουσιαστικά θα µιλάµε για έναν κινητήρα 
που θα χρησιµοποιείται για διαστηµικές 
πτήσεις. «Αυτός είναι στην ουσία ο σκο-
πός», λέει στην εφηµερίδα «Independent» 
ο Μπεν Γκάλαχερ, στέλεχος της βρετανι-
κής εταιρείας Reaction Engines Ltd που 
έχει σχεδιάσει το διαστηµόπλοιο «Skylon».

Η πρόκληση για την κατασκευή ενός κι-
νητήρα ικανού να αναπτύξει ταχύτητες µε-
γαλύτερες από 5 Μαχ (5.600 χλµ.) είναι 
να µπορεί να αντέξει για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα την καταπόνηση που επιφέρουν 
τόσο υψηλές ταχύτητες.

Μεγάλη µερίδα µηχανικών έχει παραδο-
σιακά εστιάσει την προσοχή της στους κι-
νητήρες scramjet (αυλοωθητές υπερηχητι-
κής καύσης) που λειτουργούν µε τη χρήση 
ατµοσφαιρικού αέρα. ∆υνητικά µπορεί να 
αναπτύξουν ταχύτητα έως 10 Μαχ αλλά το 
βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι για να 
λειτουργήσουν θα πρέπει να βρίσκονται 
ήδη σε ταχύτητα 4-5 Μαχ. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι πρέπει να έχουν τοποθετηθεί 
πάνω σε ένα άλλο αεροσκάφος που θα 
χρησιµοποιεί κάποιο είδος πυραυλοκι-
νητήρων για να φθάσει τα 4 Μαχ και στη 

συνέχεια να απελευθερώσει το scramjet. 
Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα δύσκολο.

Αντιθέτως, ένας άλλος κινητήρας που 
ονοµάζεται Sabre και τον οποίο αναπτύσ-
σει η βρετανική εταιρεία για το «Skylon» 
εµφανίζεται, σύµφωνα µε την εφηµερί-
δα, πολλά υποσχόµενος, καθώς µπορεί 
να λειτουργήσει τόσο ως κινητήρας jet 
όσο και ως πυραυλοκινητήρας. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, η έκδοση jet µπορεί να 
φθάσει τα 5 Μαχ και στη συνέχεια, εφό-
σον βρεθεί σε διαστηµικό περιβάλλον, να 
γίνει πυραυλοκινητήρας, καίγοντας υγρό 
οξυγόνο.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 

Κεν Ροκ, που εργάζεται στο πρόγραµµα 
υπερηχητικών ταχυτήτων της NASA, δεν 
διστάζει να παραδεχθεί ότι η επιστήµη 
που χρειάζεται για να φτιαχτεί κινητήρας 
µε τέτοιες επιδόσεις είναι πολύ δύσκολη.

Το αεροσκάφος του Hifire 2 µε κινητήρα 
scramjet έπιασε ταχύτητα Μαχ 8 (9.800 
χλµ./ώρα) για µόλις 12 δευτερόλεπτα, τον 
περασµένο Μάιο. Χρειάζεται πρόοδος σε 
ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών που αφο-
ρούν από τη φύση των υλικών µέχρι την 
αποτελεσµατικότητα του ίδιου του κινητή-
ρα, λέει ο Κεν Ροκ.

Ο Ράσελ Μπόϊλ, πρόεδρος του κέντρου 
για υπερηχητικές ταχύτητες του Πανε-
πιστηµίου Κουίνσλαντ και ∆ιευθυντής 
του προγράµµατος Scramspace, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από την αυστραλιανή κυ-
βέρνηση, λέει ότι προσφάτως έχουν γίνει 
σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση 
δηµιουργίας του «ποθητού» κινητήρα. Πα-
ραδέχεται ωστόσο ότι αυτή τη στιγµή είναι 
δύσκολο να κατασκευαστεί ένα σκάφος 
που θα αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα και θα 
παραµένει άθικτο.

«Είναι απρόβλεπτη η ροή του αέρα και 
η επίδρασή του σε αυτό, σε τέτοιες ταχύτη-
τες», δήλωσε ο κ. Μπόϊλ. Κατά τον ίδιο ει-
δικό, πειραµατικές δοκιµές σε αεροσήραγ-
γες στο έδαφος είναι δύσκολο να γίνουν 
καθώς απαιτείται τεράστιος µηχανολογι-
κός εξοπλισµός και ποσά ενέργειας για να 
δοκιµαστούν ταχύτητες 8 µε 10 Μαχ.

Oµάδα ειδικών στη 
Γαλλία µελέτησε τους 
πολύ ισχυρούς σει-

σµούς που έγιναν τον περα-
σµένο Απρίλιο δυτικά της 
Σουµάτρας (τάξεως 8,6 και 
8,2 ρίχτερ), καθώς και όλη 
τη σεισµική δραστηριότητα 
στην περιοχή από το 2004, 
συµπεριλαµβανοµένου και 
του σεισµού των 9.1 Ρίχτερ 
που προκάλεσε το φονικό 
τσουνάµι το 2004. Σύµ-
φωνα µε το συµπέρασµα 
των ερευνητών η ιδιαίτερα 
εκτεταµένη Ινδο-Αυστρα-
λιανή τεκτονική πλάκα βι-
ώνει ένα ρήγµα και είναι 
πιθανόν να διασπαστεί σε 
δύο κοµµάτια. 

Η ΕΡΕΥΝΑ
Ειδικοί της Ecole 

Normale Superieure στο 
Παρίσι ανέλυσαν τους σει-
σµούς στις περιοχές που 
«πατούν» πάνω στην Ιν-
δο-Αυστραλιανή τεκτονική 
πλάκα από τον ∆εκέµβριο 
του 2004 (όπου εκδηλώ-
θηκε ο σεισµός των 9,1 Ρί-
χτερ) µέχρι και τον Απρίλιο 
του 2011 όπου εκδηλώθη-
καν σεισµοί µεγέθους 8,6 
και 8,2 Ρίχτερ. Εκαναν δύο 
σηµαντικές διαπιστώσεις.  
Οι πολύ µεγάλης ισχύος 

σεισµοί γίνονται συνήθως 
στις λεγόµενες ζώνες κα-
ταβύθισης που βρίσκονται 
στα σηµεία όπου ενώνο-
νται δύο τεκτονικές πλάκες. 
Οι πολύ ισχυροί σεισµοί 
της περιόδου 2004-2011 
έγιναν δεκάδες χιλιόµετρα 
µακριά από τις ζώνες κατα-
βύθισης στην Ινδο-Αυστρα-
λιανή πλάκα. 

Η δεύτερη παρατήρηση 
που έκαναν οι ερευνητές 
ήταν ότι η σεισµικότητα στη 

συγκεκριµένη περιοχή ήταν 
την περίοδο 2004-2011 
δέκα φορές εντονότερη από 
ότι τα προηγούµενα χρόνια. 

Επίσης ανακάλυψαν ότι 
στους σεισµούς της περι-
όδου που ερευνούσαν, τα 
πετρώµατα µετά από κάθε 
σεισµό µετακινούνταν προς 
την ίδια κατεύθυνση. Σύµ-
φωνα µε τους ερευνητές 
αυτά τα ευρήµατα δείχνουν 
ότι ο Ινδο-Αυστραλιανή τε-
κτονική πλάκα διασπάται 

κατά µήκος ενός νέου ορί-
ου, πράγµα που µπορεί να 
εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες 
των σεισµών του περασµέ-
νου Απριλίου. 

Η ΕΞΗΓΗΣΗ
Οι ερευνητές ανέπτυξαν 

µάλιστα µια θεωρία για να 
εξηγήσουν το φαινόµενο. 
Είναι γνωστό ότι η Ινδία 
και η Αυστραλία «πατούν» 
στην ίδια πλάκα αλλά η 
Αυστραλία κινείται ταχύ-

τερα από την Ινδία. Αυτό 
σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές έχει ως αποτέλεσµα µια 
µεγάλη περιοχή στο κέντρο 
της τεκτονικής πλάκας να 
«κάµπτεται» γεγονός που 
πιθανότατα οδηγεί στη διά-
σπασή της. 

Η έρευνα δηµοσιεύεται 
στην επιθεώρηση Nature 
και έχει ήδη προκαλέσει 
αντιδράσεις στην επιστη-
µονική κοινότητα. Κάποιοι 
επιστήµονες συγκλίνουν µε 

την άποψη των ερευνητών 
και θεωρούν ότι τα ευρή-
µατα υποδεικνύουν τη δι-
άσπαση της πλάκας. Άλλοι 
ειδικοί όµως υποστηρίζουν 
ότι η περίοδος παρατήρη-
σης είναι µικρή αλλά και ο 
αριθµός των σεισµών που 
µελετήθηκε πολύ περιορι-
σµένος για να εξαχθεί ένα 
τόσο σοβαρό συµπέρασµα 
όπως η διάσπαση µιας τε-
κτονικής πλάκας. 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε κάθε περίπτωση, εάν 

πράγµατι έχουµε ένα γε-
ωλογικό γεγονός της τά-
ξεως αυτής, οι συνέπειες 
θα γίνουν αισθητές σε όλο 
τον πλανήτη. Σε µια άλλη 
πρόσφατη µελέτη της Αµε-
ρικανικής Γεωλογικής Επι-
θεώρησης του Menlo Park 
στην Καλιφόρνια, οι ερευ-
νητές διαπίστωσαν ότι οι 
σεισµοί ισχύος 5,5 Ρίχτερ 
και άνω εµφανίστηκαν σε 
ολόκληρη την υφήλιο µε 
συχνότητα πέντε φορές µε-
γαλύτερη στο διάστηµα έξι 
ηµερών που ακολούθησε 
την 11η Απριλίου, πράγµα 
που δεν έχει παρατηρηθεί 
άλλη φορά, ούτε µετά από 
σεισµούς ακόµη µεγαλύτε-
ρης ισχύος.

Ευρώπη-Αυστραλία σε δύο ώρες!
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Ρήγµα στην Ινδο-αυστραλιανή πλάκα;


