AHRLAC:
Jihoafrické překvapení

Jihoafrická republika již dlouho patří mezi významné hráče na světovém trhu se zbraněmi, ale její aktivity se omezovaly vesměs na pozemní techniku. Nyní se však chce prosadit i v leteckém sektoru, a to pomocí malého letounu AHRLAC, prvního pilotovaného stroje s pevným křídlem, jenž byl samostatně vyvinut na africkém kontinentu.

Vojenské letectví zažívá v posledních letech cosi jako „tichou revoluci“ týkající se prostředků pro bojové operace v soudobých asymetrických konfliktech. Vytváří se „triáda“, do které patří bitevní vrtulníky, bezpilotní letadla a (to je právě novinka) turbovrtulové bojové letouny. Jsou určeny pro útoky proti povstalcům či teroristům, mohou provádět ozbrojený průzkum, přímou leteckou podporu či pohraniční hlídkování. „Tahounem“ je nesporně brazilský stroj EMB-314 Super Tucano, jemuž sekunduje AT-6 (tj. ozbrojená verze letounu T-6 Texan II, který vychází ze švýcarského typu Pilatus PC-9) či jihokorejský KAI KT-1. Připravuje se ale též „vzkříšení“ starších typů jako Piper Enforcer, OV-1 Mohawk či OV-10 Bronco; posledně zmíněný k tomu má nejblíže a je možné, že se v letošním roce určitý počet těchto strojů objeví v Afghánistánu. Nejnovějším „přírůstkem“ do kategorie turbovrtulových bojových letounů je originálně pojatý AHRLAC od jihoafrických firem Aerosud a Paramount.

Od nápadu k maketě
Průmyslová skupina Aerosud je nejvýznamnějším podnikem v leteckém průmyslu Jihoafrické republiky. Mj. se účastní mezinárodního programu transportního letounu A400M, působí jako subdodavatel pro firmy Boeing či Airbus a v neposlední řadě nabízí modernizace stíhačů série Mirage. Ve firmě působí odborníci, kteří se účastnili vývoje bitevního vrtulníku Rooivalk, a ti navrhli zkonstruovat lehké víceúčelové letadlo, jež by uspělo v onom novém sektoru trhu. Pro tento účel firma Aerosud spojila síly s největší jihoafrickou privátní zbrojní firmou Paramount Group a společně zahájily ambiciózní projekt letadla AHRLAC (Advanced High-performance Reconnaissance Light Aircraft). Coby oficiální začátek vývoje se uvádí rok 2009, avšak plány tohoto druhu měli Jihoafričané určitě už dříve, takže je pravděpodobné, že vývojové práce, jež vedly ke koncepci AHRLAC, začaly už někdy v polovině minulé dekády. Pro nový letoun byl vybrán hornoplošný design se štíhlou centrální trupovou gondolou, dvěma ocasními nosníky a tlačnou vrtulí na zádi; až na vrtuli vzdáleně připomíná zmíněný OV-10 Bronco. Pro stroje této kategorie se takové uspořádání obecně považuje za velmi vhodné, a to z několika důvodů; mj. znamená stabilitu a dobré letové vlastnosti při vzletu z krátkých neupravených ploch, přináší i vynikající výhled pro posádku a disk vrtule neomezuje palebné pole zbraní. Dálkově ovládaná maketa letounu AHRLAC ve čtvrtinové velikosti prodělala 80 zkušebních letů, při kterých byl tento design prověřen, a pak byla zahájena stavba technologické makety ve skutečné velikosti. Ta byla slavnostně prezentována 27. září 2011 v technologickém centru firmy Aerosud, jež se nachází poblíž Pretorie a nese název Centurion Aerospace Village.

Pragmatická konstrukce
Představitelé společnosti Aerosud tvrdí, že jejich letadlo má plnit některé role, pro něž se nyní počítá s bezpilotními letouny, které však stále mají zřetelná omezení, a proto je stále nezbytné nasazovat pilotované stroje. Ostatně je hodně příznačné, že výše popsaný design AHRLAC se často objevuje i u taktických bezpilotních letadel, a dokonce se objevily komentáře ve smyslu, že AHRLAC je cosi jako „pilotovaný UAV“. Konstrukce je každopádně skutečně jednoduchá a pragmatická. Poněkud nezvykle působí informace, že letoun je zhotoven primárně z lehkých kovových slitin, zatímco dnes převládajícím trendem jsou konstrukce kompozitové, ale patrně i to je projevem snahy o maximální jednoduchost a nízkou cenu; navíc se objevily i informace o plánech na využití kompozitů v pozdějších verzích letadla. Velmi charakteristickým prvkem letounu AHRLAC je dvoumístná kabina s tandemovým stupňovitým uspořádáním, které dosti připomíná kabiny bitevních helikoptér a velice přispívá k lepšímu výhledu obou členů osádky. Ovládací prvky jsou uspořádány podle principu HOTAS, osádka má k dispozici velké barevné displeje a předpokládá se také instalace dvojice vystřelovacích sedadel Martin Baker Mark 16. Podvozek je tříkolový příďového typu a je určený i pro starty z krátkých nezpevněných ploch; plně naloženému letadlu by měla stačit vzletová dráha o délce 550 m. Pro pohon byla zvolena turbovrtulová pohonná jednotka Pratt & Whitney Canada PT6A-66B o výkonu 634 kW, která roztáčí čtyřlistou tlačnou vrtuli. Turbovrtulový motor nabízí kombinaci vysoké rychlosti (přes 500 km/h) s velkým doletem (více než 2000 km) a vytrvalostí (přes sedm hodin), existují však i plány na verzi poháněnou proudovým motorem.

Senzory a výzbroj
Základ senzorové výbavy představuje kulové otočné pouzdro umístěné pod levou spodní částí trupu; pravděpodobně obsahuje sestavu, s jakou se lze běžně setkat u bitevních vrtulníků, tedy televizní kameru s nočním režimem (čili zesilovačem zbytkového světla), infračervený senzor typu FLIR a laserový dálkoměr a zaměřovač. (Podle vzhledu se snad jedná o stejný senzorový blok, jaký je použit na jihoafrickém taktickém bezpilotním letounu Denel Seeker 400.) Kromě toho by ovšem AHRLAC měl být schopen nést i malý radar se syntetickou aperturou, zařízení pro elektronickou či komunikační rozvědku (ELINT, COMINT), pasivní i aktivní systémy pro elektronický boj a široké spektrum dalších senzorů či systémů pro nejrůznější úkoly. Při první prezentaci byla ještě maketa „neozbrojená“, ale později se objevila v podobě se zbraněmi. Pro letadlo se počítá s hlavňovou výzbrojí pevně zabudovanou v přídi trupu; standardní zbraní má být 20mm kanon F2 (tentýž jako na vrtulníku AH-2 Rooivalk), údajně však existuje i možnost instalovat do přídě několik kulometů. Další výzbroj by pak měla být nesena na čtyřech či šesti závěsnících pod křídlem. Obvykle jsou předváděny různé kombinace protitankových řízených střel Denel ZT-6 Mokopa a sedmihlavňových raketnic pro 70mm neřízené rakety, avšak vedle toho bude možné používat menší naváděné střely Impi, rakety vzduch-vzduch (jejich typ však zatím nebyl specifikován), naváděné i nenaváděné bomby a další zbraně, o jejichž integrování hodlá firma Aerosud usilovat ve spolupráci se zahraničními dodavateli. Dva ze závěsníků pod křídlem jsou „mokré“, tj. schopné nést i palivové nádrže.

Široké možnosti využití
Na první pohled není příliš zřejmé, že spodní část zádě trupu je oddělitelná; jedná se o jakousi vyměnitelnou konformní schránku na nesení výbavy pro různé specifické mise. Výrobce totiž od počátku zdůrazňuje univerzální charakter nového stroje, který zdaleka nemá sloužit jen pro asymetrické války či ostrahu hranic. Počítá se s ním i pro monitorování přírodních katastrof či dalších krizových událostí, námořní hlídkování, dozor nad národními parky, boj proti pirátům, pytlákům a pašerákům. A nemusí jít jen o úkoly z oblasti obrany a bezpečnosti, protože letoun by měl být způsobilý plnit i vyloženě civilní zadání, mj. v oboru zemědělství, těžby a dopravy nerostných surovin nebo vědy a výzkumu. Dvoumístné uspořádání pochopitelně umožňuje též využití pro pilotní výcvik. Právě pozoruhodná univerzálnost a flexibilita letounu by měla být i jedním z hlavních marketingových lákadel, jelikož takový stroj může být vysoce zajímavý pro vzdušné síly menších států, jež si nemohou dovolit rozsáhlejší typové spektrum; podle sdělení značky Paramount Group už se však o AHRLAC vážně zajímají i vyspělé západní země. Nyní probíhají práce na prvním prototypu, jehož první let se předběžně plánuje na červenec 2012, a někdy na přelomu let 2012 a 2013 by se mohla rozběhnout sériová výroba tempem dvou až tří kusů měsíčně. Letoun by měl podle provedení a úrovně výbavy stát zhruba třetinu až polovinu ceny helikoptéry AH-64 Apache, což by znamenalo cenu okolo 6 až 10 milionů dolarů za kus. A nejnovější zprávy říkají, že jistý „nejmenovaný zákazník“ už si u konsorcia značek Aerosud a Paramount objednal prvních padesát exemplářů. Jestli se tyto informace potvrdí, bude to pro AHRLAC znamenat opravdu působivý vstup na trh.
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TTD letounu AHRLAC
Rozpětí křídla
12 m
Celková délka
10,5 m
Celková výška
4 m
Prázdná hmotnost
2000 kg
Max. hmotnost
3800 kg
Užitečný náklad
800 kg
Max. rychlost
540 km/h
Letová rychlost
504 km/h
Max. dolet
2130 km
Operační dostup
9450 m
Vytrvalost
7,5 hod.
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