
Ευρώπη - 
Αυστραλία          

     σε 5 ώρες

Το αεροσκάφος που θα 
διανύει την απόσταση 
Ευρώπη-Αυστραλία σε 
λιγότερο από 5 ώρες 
παρουσίασαν Βρετανοί 

μηχανικοί.





Το κωδικό όνομα του Το κωδικό όνομα του 
αεροσκάφους είναι Α2 και αεροσκάφους είναι Α2 και 
αποτελεί το αποτέλεσμα της αποτελεί το αποτέλεσμα της 
κατασκευής, στην οποία κατασκευής, στην οποία 
προχώρησε η εταιρεία Reaction προχώρησε η εταιρεία Reaction 
Engines με έδρα το Engines με έδρα το 
Oxfordshire, στη νότια Oxfordshire, στη νότια 
Αγγλία.Αγγλία.





Ανάμεσα στους χρηματοδότες του 
συμπεριλαμβάνεται και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος. Έχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς 300 
επιβατών, με ανώτατη ταχύτητα 
6.400 χιλιομέτρων την ώρα, που 
μεταφράζεται σε πέντε φορές 
την ταχύτητα του ήχου.





Το πότε ακριβώς θα 
μπορέσει να τεθεί σε 
λειτουργία και να 
ξεκινήσει τα συγκεκριμένα 
δρομολόγια το αεροσκάφος 
δεν έχει διευκρινιστεί 
ακόμη.

Ίσως και να 
περάσουν πολλά 

χρόνια.





Tο A2 έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε 
να απογειώνεται από το διεθνές 
αεροδρόμιο των Βρυξελλών και να 
ταξιδεύει υποηχητικά και να πετά 
ώς τον βόρειο Ατλαντικό με 
ταχύτητα περίπου ενός Mach (το 
οποίο αντιστοιχεί σε 1.225 
χιλιόμετρα την ώρα). 





Κατεθυνόμενο προς τον 
Νότιο Πόλο και με τελικό 
προορισμό τον Ειρηνικό 
Ωκεανό και την Αυστραλία, 
θα φθάνει τα 5 Mach την 
ώρα.





Το αεροσκάφος έχει μήκος 143 
μέτρα και μπορεί να πετάξει για 
τον τελικό του προορισμό χωρίς 
ενδιάμεση στάση, διανύοντας 
συνολική απόσταση 20.000 
χιλιομέτρων. Λειτουργεί με υγρό 
υδρογόνο, το οποίο θεωρείται 
φιλικό προς το περιβάλλον καθώς 
εκπέμπει νερό και νιτρώδες 
οξείδιο, αντί διοξείδιο του 
άνθρακα. 





Οι επιβάτες θα 
ταξιδεύουν χωρίς 
παράθυρα, εξ αιτίας 
της υπερθέρμανσης 
που προκαλείται από 
τις υψηλές 
ταχύτητες. 

Στη θέση των 
παραθύρων θα 
τοποθετηθούν 
οθόνες 
τηλεόρασης, 
ούτως ώστε ο 
επιβάτης να έχει 
την αίσθηση ότι 
βλέπει απ' έξω. 





H μέση τιμή του εισιτηρίου θα 
κυμαίνεται στα 7.660 δολάρια.
Η πτήση Βρυξέλες-Αυστραλία θα 
διαρκεί 4 ώρες και 40 λεπτά. Και 
μπορεί κάτι τέτοιο να φαντάζει 
αδιανόητο, σύμφωνα με τα 
σημερινά δεδομένα, αλλά μάλλον 
τίποτα, απ' ό,τι φαίνεται, δεν 
είναι αδύνατον.





ΚαλόΚαλό  σας σας 
ταξίδι!!!ταξίδι!!!
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