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Големият принос на старта на Falcon Heavy е, че показва, че
частният бизнес може успешно да развива космическите
технологии. Досега основните "играчи" са държавните
агенции в САЩ, Русия и Европа. Това каза в "Денят започва"
Веселин Василев от Клъстер за аерокосмически технологии.
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Веселин Василев, Клъстер за аерокосмически
технологии: Стъпката е революционна за нашето
време, защото повече от 50 години такава тежка
ракета не е изстрелвана. Тя изстрелва около 60
тона товар на ниска околоземна орбита. Но като
цяло тази технология човечеството я е овладяло
преди около 60 години, когато излита ракетата
Сатурн 5.

РЕКЛАМА

Технологията я имаме от много време, новото е, че със
съвременното развитие на електрониката и технологиите,
всичко става по-достъпно и по-масово, коментира Василев. Тази
ракета и други подобни програми позволяват космосът да бъде
по-достъпен за обикновения бизнес и научните институти,
космосът става среда за нормална работа на човечеството,
допълни той.
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Сериозно постижение, което ни доближава до Марс. Така
директорът на Института по космически изследвания и
технологии проф. Гецов определи изстрелването на ракетата
"Фалкон хеви" (Falcon Heavy) от космодрума Кейп Канаверал във
Флорида. Той обясни, че се базира на много интересен подход използването на по-маломощни ракетни двигатели.

проф. Гецов, директор на Института по космически
изследвания и технологии: Грандиозно е
събитието, което се случи със изстрелването на
ракетата "Фалкон хеви" (Falcon Heavy). Това е
свързано с двата проблема, които трябва да се
решат във връзка с полета на хората до Марс единият проблем е радиацията, другият създаването на тежка ракета, която може да
издигне достатъчно товар за екипажа, храната и
всичко останало, за да може да стигне ракетата до
Марс.
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Продължават усилията на хематолозите и
нефролозите да отпадне спорна методика,
която не им позволява да лекуват
пациентите си. Вече ви показахме, как...

Жители на Разград недоволстват от липсата
на канализация. В 21 век десетки
домакинствата са принудени да ползват
септични ями. Общинската администра...
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на
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катастрофа край Москва
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Изстрелването на ракетата „Фалкън
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седмицата

71 души загубиха живота си при тежка
самолетна катастрофа край Москва
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Тежка авиокатастрофа в Русия. Самолет със
71 души на борда се разби малко след като
излетя от московското летище Домодедово
на път за град Орск в Урал...
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Искането на протестиращите е за оставка
на програмният директор на БНТ 1 и водещ
на предаването „Още от деня“ Емил
Кошлуков заради показан неприличен...

Най-много гласове с над 55% събира
успешното изстрелване на най-мощната
ракета „Фалкън Хеви“ на компанията „Спейс
Екс“.На второ място са Зимните олимп...
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