Hyper-X
Desetkrát rychlejší než zvuk

Mezi nejvýznamnější programy americké NASA patří X‑43 Hyper-X, bezpilotní výzkumný letoun s revolučním typem pohonu. Cíl projektu není právě skromný: Snad už letos by měl být překonán absolutní rychlostní rekord atmosférického létajícího tělesa. Letoun X‑43A má dosáhnout více než desetinásobku rychlosti zvuku!

Nyní platný atmosférický rychlostní rekord byl ustanoven 3. října 1967, kdy se experimentální raketový letoun North American X‑15A‑2 pohyboval rychlostí 7297 km/h, což znamená 6,72násobek rychlosti zvuku. Vzhledem k raketovému motoru a celkové koncepci lze říci, že se jednalo o prostředek z velké části kosmický (dokonce se plánovala vysloveně orbitální verze X‑15B). Oproti tomu Hyper‑X je zcela jasně určen pro provoz v atmosféře, protože jeho revoluční motory vyžadují vzduch.

Z New Yorku do Tokia za dvě hodiny
Kořeny Hyper‑X lze vysledovat do roku 1982, kdy prezident Reagan prohlásil: „Na konci příštího desetiletí budeme mít letoun Orient Express, který odstartuje z Washingtonu, zrychlí na 25násobek rychlosti zvuku a dosáhne nízké oběžné dráhy, případně za dvě hodiny přistane v Tokiu…“
Tak se veřejnost dozvěděla o programu X‑30, který byl také znám jako NASP (National AeroSpace Plane). Mělo jít o víceúčelový letoun, který mohl být jednostupňovým raketoplánem, dopravním letounem pro 300 cestujících, ale i nedostižným strategickým bombardérem nebo průzkumným strojem. Společně jej financovaly NASA, agentura pokročilých obranných projektů DARPA a letectvo. Vývoj ovšem stále narážel na problémy, zatímco cena šplhala stále výš a výš. Když v roce 1994 dosáhla 10 miliard, aniž by vznikl byť jen nějaký demonstrátor, byl projekt zastaven.

Třístupňový systém
Brzy však na něj navázal levnější, jednodušší a praktičtější Hyper-X. Agentura NASA pověřila společnost MicroCraft Inc. stavbou hypersonického bezpilotního letounu, který se podobá zmenšenině posledního návrhu X‑30. Letové zkoušky se odehrávají na známém středisku Dryden na základně letectva Edwards v Mohavské poušti v Kalifornii.
Celý experimentální systém je třístupňový. Prvním stupněm je upravený bombardér B‑52, jehož úkolem je vystoupat do výšky 6000 m. Pak dojde k vypuštění druhého stupně, kterým je nosná raketová střela Pegasus firmy Orbital Sciences. Raketový motor Orion 50S na tuhé pohonné látky dává tah asi 500 kN, což umožňuje za deset minut dosáhnout rychlosti Mach 5 a výšky 30 000 m. A právě tehdy se oddělí třetí stupeň – vlastní X‑43. Spustí své unikátní motory a přejde do sestupného letu, během něhož prolomí magickou hranici Mach 10 (11 000 km/h). Jeho konec už není tak slavný – letoun shoří v atmosféře.

Problémy vyřešilo superchladné palivo
Nyní už je čas konečně říci pár slov o pohonném systému, díky němuž se má X‑43 pohybovat tak vysokými rychlostmi. Jedná se o tzv. scramjet (supersonic combustion ramjet), tedy náporový motor s nadzvukovým spalováním. Jak známo, běžný náporový motor (ramjet) nasává vzduch rychlostí nadzvukovou a vypouští podzvukovou. Díky absenci pohyblivých částí je jednoduchý, ale začíná pracovat až při vyšších rychlostech a efektivní je zhruba od rychlosti zvuku.
Ukazuje se však, že při rychlostech nad Mach 5 účinnost ramjetu opět klesá a pro Mach 8 už je prakticky nepoužitelný. Teplo generované třením trupu letounu o atmosféru totiž vytváří kolem letounu turbulentní vrstvu ohřátého vzduchu, který nemůže být nasáván do motoru. Výjimečnost scramjetu spočívá v tom, že k řešení tohoto problému využívá palivo, kterým je kapalný vodík. Ten cirkuluje pod povrchem letounu a svou teplotou (minus 250 °C) jej chladí. Spalovací komora scramjetu je také tvarována jinak než u ramjetu (přesná konstrukce podléhá utajení). Vzduch vstupuje do scramjetu rychlostí hypersonickou (tj. vyšší než Mach 5) a vystupuje nadzvukovou.

První pokus nevyšel
Dne 2. června 2001 se uskutečnil první zkušební let, při němž měl být překročen sedminásobek rychlosti zvuku. Raketa Pegasus se však odchýlila ze zamýšlené trajektorie, takže bylo nutné celý systém nouzově zničit. Letoun za 185 miliónů dolarů skončil na dně moře, což znamenalo citelnou ztrátu. V roce 2002 byly postaveny další dva stroje, jejichž lety by měly následovat v tomto roce.
X‑43A ovšem představuje pouze první fázi programu Hyper-X. Laboratoře US Air Force pracují na scramjetu, který využívá uhlovodíkové palivo (zřejmě tekutý metan). Tato jednotka by měla v roce 2008 pohánět o něco větší X‑43C. Program dovrší ještě větší X‑43B s tandemovou dvojicí nosných ploch. Ten bude startovat přímo zpod křídla B‑52 a rychlost potřebnou ke spuštění náporového motoru mu dodá raketový nebo proudový motor.
Cílem celého programu Hyper‑X je podrobně prozkoumat hypersonickou oblast rychlostí a připravit prostor pro nástup nové generace civilních i vojenských letadel, která budou brázdit oblohu po roce 2020. Takže přece jen budeme létat z New Yorku do Tokia za dvě hodiny?
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