Armed Aerial Scout:
Konvence proti inovacím

Výběrové řízení americké armády AAS (Armed Aerial Scout) znamená již třetí pokus o získání efektivní náhrady průzkumných vrtulníků OH-58 Kiowa. Pozornost budí zejména pestrá škála nabídek, která sahá od konvenčních řešení až po nové koncepce, které počítají s novými druhy pohonných systémů nebo s bezpilotním uspořádáním.

Prvním pokusem o nástupce helikoptér OH-58 Kiowa se stal projekt LHX, jenž se zrodil ještě v 80. letech a z něhož vzešel pokrokově řešený typ RAH-66 Comanche. Ten byl ovšem v roce 2004 vyhodnocen jako neodpovídající současné podobě ozbrojených konfliktů; vývoj byl tedy zastaven a bylo zadáno nové výběrové řízení ARH (Armed Reconnaissance Helicopter), které vyhrál Bell ARH-70 Arapaho, resp. vojenská verze typu Bell 407. Projekt však silně překročil zamýšlený rozpočet, navíc se opět změnily výkonové požadavky, a proto byl v listopadu 2008 zastaven i druhý pokus o náhradu stárnoucích OH-58. Třetí pokus byl zahájen v dubnu 2009 a US Army mu nejprve přidělila jméno ASH (Armed Scout Helicopter), které se ovšem později změnilo na dnešní AAS (Armed Aerial Sout).

Požadavky armády
Pentagon rozeslal „žádost o informace“ (Request for Information), v níž zformuloval základní požadavky na perspektivní lehký průzkumný vrtulník, jenž ale bude schopný omezeně působit rovněž jako bojový. Specifikace obsahují mj. visení bez přízemního efektu ve výšce 6000 stop (1800 m) za teploty 35 °C, což evidentně odráží zkušenosti z hornatého Afghánistánu. Dále se požaduje možnost přepravy jednoho kusu v letounu C-130 a několika (nejspíše čtyř) v letounu C-17. Vrtulník má unést kolem 325 kg senzorových, komunikačních a navigačních prostředků a pancéřování a 510 kg výzbroje. Tu má v základní formě představovat kulomet ráže 12,7 mm s 500 náboji a raketnice se sedmi neřízenými raketami ráže 70 mm. Stroj má být vybaven také zařízením pro snižování tepelné stopy motorů a vyhazovači klamných infračervených cílů. Do základních specifikací se ještě nedostala cena, ale je zjevné, že Pentagon bude tentokrát velice striktně dbát o dodržování rozpočtu. Očekává se, že armáda oznámí vítěze v roce 2011 a první sériové stroje vstoupí do služby snad už v roce 2015.

Boeing a Bell
Kupodivu zatím není jasné, jaké budou definitivní nabídky společností Boeing a Bell, které se zúčastnily i výběrového řízení ARH. V případě firmy Boeing je pravděpodobným kandidátem typ AH-6S Phoenix, což je vlastně o 38 cm prodloužená verze osvědčeného stroje AH-6 Little Bird, vybavená výkonnějšími motory Rolls-Royce 250-CE30. Hlavní rotor AH-6S by měl být převzat z AH-64D Longbow Apache Block III, stejně tak většina vybavení kokpitu a senzorů. O exportní úpravu AH-6S jménem AH-6i (International) již projevilo vážný zájem Jordánsko. Druhou možností od firmy Boeing by mohla být odlehčená průzkumná verze AH-64, jež bývá označována jako „Apache Lite“. Značka Bell zřejmě sleduje jinou strategii; její funkcionáři už několikrát hovořili o kvalitách a potenciálu stávajících strojů OH-58D Kiowa Warrior a má se za to, že Bell armádě navrhne jejich komplexní modernizaci. Šlo by především o nový systém pohonu a novou sadu senzorového vybavení, která by se odstěhovala z typického pouzdra nad rotorem do nové pozice pod příď. Dále se objevily informace, že kromě omlazení OH-58D by mohl Bell nabídnout i vojenskou verzi modelu 429.

Bezpilotní lobby
Zbrojovky Boeing a Bell, přestože jsou jinak v AAS tvrdými soupeři, ovšem společně vyvíjejí na armádu silný tlak, aby finální specifikace výběrového řízení pozměnila a umožnila, aby byl určitý podíl strojů projektu AAS bezpilotní, popř. „volitelně pilotovaný“. Skutečností je, že už dnes mohou osádky bitevníků AH-64D přijímat v reálném čase obraz z bezpilotních letadel na bojišti pomocí zařízení jménem VUIT-2 (Video from UAS Interoperability Teaming Level 2). Obě firmy již mají připravené i nabídky pro případ, že by armáda ustoupila jejich tlaku. Firma Boeing několik let vyvíjí bezpilotní verzi helikoptéry AH-6 (tzv. ULB, Unmanned Little Bird) a její technologie integrovala i do varianty AH-6X MELB (Mission Enhanced Little Bird), jež může létat jako pilotovaná i bezpilotní (více v ATM 12/2009). Firma Bell navázala partnerství se zbrojovkou Northrop Grumman a společně připravují univerzální bezpilotní systém Fire-X, který bude založen na bezpilotní verzi typu Bell 407.

EADS AAS-72X
Veliký zájem o výběrové řízení AAS od počátku jevila i společnost EADS North America, jež si připsala úspěch ve formě vítězství stroje UH-72 Lakota v konkurzu Light Utility Helicopter pro US Army. Jedná se o „amerikanizovanou“ podobu vrtulníku Eurocopter EC 135 a armáda má do roku 2017 odebrat minimálně 345 kusů. 4. května 2009 pak značka EADS oznámila, že zahajuje spolupráci se zbrojovkou Lockheed Martin a že do výběrového řízení AAS nabídnou vrtulník EC 645 alias Armed Scout 645, odvozený právě od UH-72. Později se o novém stroji začalo mluvit pod označením AAS-72X a plánuje se stavba tří demonstrátorů nebo prototypů, z nichž první už byl prezentován. Pro vývojové testy se samozřejmě používají i původní stroje UH-72 a podle informací výrobce s rezervami naplňují stávající i očekávané specifikace AAS. Lockheed Martin funguje jako integrátor avioniky a výzbroje.

Sikorsky X2 LTH
Jestliže nabídky společností Boeing, Bell i EADS North America lze považovat za konvenční, pak návrh firmy Sikorsky patří naopak mezi revoluční. Tento výrobce vrtulníků totiž oficiálně oznámil, že do výběrového řízení AAS přihlásí typ X2 LTH (Light Tactical Helicopter), který využívá patentovaný koncept X2. Jeho základ představuje kombinace dvou souosých nosných rotorů a záďové tlačné vrtule (přestože u některých větších typů připadají v úvahu i dvě vrtule tažné). Takto zkonstruované stroje mají dosahovat horizontálních rychlostí přes 250 uzlů (463 km/h), což nedávno prakticky předvedl vrtulník Sikorsky X2 Technology Demonstrator, který 15. září 2010 opravdu dosáhl jmenované hranice a stal se (ač zatím neoficiálně) nejrychlejším vrtulníkem světa. Firma Sikorsky již představila celou řadu návrhů na principu X2, od malého bezpilotního průzkumného letadla přes bitevník (zjevně náhradu AH-64) až po těžké dopravní stroje. X2 LTH by měl mít max. vzletovou hmotnost asi 4400 kg, cestovní rychlost 416 km/h, akční rádius 570 km a vytrvalost 2 hodiny 40 minut. Otázkou ale zůstává, jestli bude Sikorsky schopen splnit časový rámec programu AAS, jelikož sériové vrtulníky s technologií X2 budou k dispozici zřejmě až mezi roky 2015 a 2018.

AVX OH-58D
Ale kromě velkých a etablovaných zbrojovek se do konkurzu AAS přihlásila ještě jedna, do té doby takřka neznámá firma. Jmenuje se AVX Aircraft a její personál z velké části tvoří bývalí pracovníci společnosti Bell. Podstatou návrhu je kompletní přestavba strojů OH-58D, které by místo současného čtyřlistého nosného rotoru dostaly dva koaxiální třílisté rotory a jejichž ocas s vyrovnávacím rotorem by nahradil krátký nosník s dvojicí dmychadel. Senzorový blok by se přesunul pod příď. Firma AVX uvádí, že takto upravený OH-58D by snadno splnil požadavky výběrového řízení AAS, nehledě k tomu, že ona dvojice dmychadel by přinesla zvýšení letové rychlosti o zhruba 55 km/h. Odstranění ocasního rotoru by navíc snížilo hlučnost. Firma AVX hodlá armádě nabízet svůj projekt coby konverzní sadu pro dnešní vrtulníky OH-58D s tím, že pro jeden kus by šlo o 1,2 až 1,5 milionu dolarů. Dnes probíhají práce na demonstrátoru, který je založen na typu Bell 206 (tj. civilním předchůdci OH-58) a měl by vzlétnout v příštím roce. Odborníci tomuto návrhu pro výběrové řízení AAS mnoho šancí nedávají, mohl by být ovšem zajímavý pro některé zahraniční uživatele vrtulníků Bell.
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