Hypersonická zkušebna:
Neobvyklý projekt LII M. M. Gromova

Světové mocnosti intenzivně pracují na hypersonických zbraních, jež budou zřejmě patřit mezi rozhodující technologie budoucích konfliktů. Z řady důvodů jde ovšem o vysoce náročný úkol, jak ostatně prokazuje mnoho neúspěšných testů. Právě pro testovací účely má sloužit zajímavý systém, který byl avizován na výstavě MAKS 2019.

Mezi nejvýznamnější ruské aktéry v oboru leteckých a kosmických technologií náleží Letecký výzkumný institut, jenž nese jméno M. M. Gromova (Ljotno-issledovatělskij institut iměni M. M. Gromova), běžně označovaný pouze jako LII Gromova. Právě pod jeho hlavičkou se již za časů SSSR uskutečnila řada pozoruhodných projektů a na některé z nich navazuje též soudobé Rusko. Koneckonců i na hypersonických zbraních pracoval už Sovětský svaz, takže není divu, že se LII Gromova v tomto oboru nadále angažuje.

Il-76MD s dlouhým ramenem
Letové testy hypersonických zbraní zahrnují starty ze země i ze vzduchu. Pro druhý způsob se většinou užívají upravená bombardovací či transportní letadla, jež zbraně odpalují zpod křídla nebo trupu. Existují ovšem též jiné metody, jak naznačuje nový koncept, jenž byl prezentován pod označením „Universalnaja sistěma s razgonnym blokom dlja ispytanij vysokoskorostnych BPLA“, tj. „Univerzální systém s urychlovačem pro zkoušky vysokorychlostních bezpilotních prostředků“. Jako nosnou platformu má využívat proudový transportní letoun Iljušin Il-76MD se zvláštním manipulačním ramenem, které bude namontováno v nákladovém prostoru a bude se moci skrze zadní vrata vysunout do prostoru pod letounem. Hypersonický prostředek může být trvale připojen k ramenu, což během letu umožní získávat data o jeho chování při nízkých rychlostech, avšak hlavním účelem má být vypouštění. K hypersonickému stroji bude v tomto případě připojen velký raketový urychlovač, jenž po uvolnění z ramena zajistí urychlení stroje na hodnotu přes Mach 3, při níž se spustí jeho vlastní nadzvukový náporový motor (scramjet). Měly by existovat dva typy urychlovačů, a to menší pro prostředky o délce do 3 m a o váze do jedné tuny a větší pro stroje o délce do 6 m a o hmotnosti do tří tun. V obou případech má jít o okřídlená tělesa s raketovými motory na pevné palivo.

Otazníky nad zachycováním
Největší zájem a debaty však vyvolal fakt, že propagační materiály LII Gromova hovoří nejen o vypouštění hypersonických prostředků, ale rovněž o jejich zachycování ve vzduchu poté, co letový test skončí. Ono manipulační rameno by proto mělo sloužit i jako nástroj, který zachytí letící stroj a vtáhne jej zpět do Il-76MD, byť chybějí podrobnosti o tom, jak přesně by to mělo fungovat. V minulosti proběhlo mnoho experimentů s vypouštěním a zachycováním letadel za pomoci jiných letounů, mj. testy parazitních stíhačů XF-85 Goblin. Průzkumné stroje RF-84K Thunderflash na bombardérech GRB-36D se dokonce dočkaly omezeného operačního využití. Agentura DARPA dnes vyvíjí malé drony Gremlin, které mají startovat z letounů C-130 a pak se znovu vracet na palubu, jenže ve všech případech šlo a dosud jde o zachycování v poměrně nízkých podzvukových rychlostech. Ruský koncept však počítá se zachycením velmi rychlého tělesa, a tudíž se nad celým procesem vznášejí otazníky. Odpovědi ale možná přijdou již brzy, protože LII Gromova už před časem oznámil, že stroj Il-76MD s trupovým číslem 5209 se má změnit na létající laboratoř pro hypersonické testy, takže může jít právě o tento projekt. Navíc se začalo spekulovat, že tato koncepce nabízí širší potenciál, neboť na jejím základě by mohlo Rusko vyvinout i něco jako obdobu programu Gremlin, resp. modifikovat dopravní letouny na nosiče řízených střel či různých bezpilotních prostředků.
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