Britské bezpilotní bojové letouny

Britské letectvo chce v budoucnu spoléhat hlavně na bezpilotní bojové letouny. Jejich vývoji se věnuje firma BAE Systems, jež úspěšně otestovala několik jejich demonstrátorů.

Význam bezpilotních bojových systémů (UCAS) prudce roste. Není pochyb o tom, že vedoucí roli v tomto oboru sehrávají USA, ale zajímavé a slibné projekty začínají vznikat i v Evropě. Vedle nadnárodních programů nEUROn a Barracuda jsou to demonstrátory britské zbrojovky BAE Systems, která se intenzivně připravuje na nadcházející éru bezpilotních letadel.

Odtajněný BAE Corax
Britské Královské letectvo oznámilo, že letoun F‑35 Lightning II, ve Spojeném království známý rovněž jako JCA (Joint Combat Aircraft), bude jeho posledním pilotovaným bojovým strojem. Už v letech 2015‑2020 mají nastoupit do služby bezpilotní letouny schopné napadat významné pozemní cíle, umlčovat protivzdušnou obranu a vést elektronický boj. V těchto misích mají nahradit část strojů Tornado GR Mk 4. Bezpilotní bojové prostředky mají spolu s typy Typhoon a F‑35 a střelami s plochou dráhou tvořit komplex FCAC (Future Combat Air Capability), který byl navržen podle studie FOAS (Future Offensive Air System).
Společnost BAE Systems se zabývá vývojem bezpilotních bojových prostředků od počátku 90. let a klade důraz zejména na jejich obtížnou zjistitelnost. Značná část těchto prací je však stále tajná a bylo zveřejněno jen málo přesných parametrů zkoušených letounů. V průběhu roku 2005 a na počátku letošního roku byly uvolněny některé informace o třech letadlech, která plní roli pokusných demonstrátorů.
Prvním z nich je bezpilotní letoun Corax, který slouží zejména pro testy technologií stealth. Svým vzhledem poněkud připomíná americký Lockheed RQ‑3 DarkStar a jde o demonstrátor stroje na pomezí taktických a strategických UAV (více o tomto rozdělení najdete v ATM 10/2006). Na základě této konfigurace mohou být vyvinuty stroje pro průzkumné i bojové účely. V prvním případě se počítá s instalací velké konformní radarové antény, jejímž radomem by byla náběžná hrana křídla. Corax absolvoval v roce 2004 sérii letů na polygonu Woomera v Austrálii.

Raven, HERTI a FLAVIIR
Druhým odtajněným typem je demonstrátor Raven. V jeho případě už jde o specializovaný bezpilotní bojový letoun, jehož vzhled se podobá americkému typu Boeing X‑45C, ale střední část trupu je převzata z letounu Corax. Raven má rozpětí asi 10 m a také jeho první let se uskutečnil na zkušební základně Woomera. Pro jeho datum bylo zcela záměrně zvoleno 100. výročí prvního letu bratří Wrightů, tedy 17. prosinec 2003.
Posledním bezpilotní strojem BAE Systems je typ HERTI‑1A (High Endurance Rapid Technology Insertion), jež slouží zejména pro vývoj autonomních systémů řízení letu. Fakticky jde o motorový kluzák s tlačnou vrtulí. 18. srpna 2005 uskutečnil vůbec první autonomní let ve vzdušném prostoru Velké Británie. HERTI‑1A už je strategickým bezpilotním letounem, protože má akční rádius 1000 km a dostup 6000 m. Operační verze má nést elektrooptické senzory, radar se syntetickou aperturou a systém se schopností automatické identifikace objektů.
Kromě svých vlastních projektů se firma BAE Systems podílí též na programu jménem FLAVIIR (Flap‑Less Air Vehicle Integration Industrial Research), kterého se účastní i britské univerzity. Cílem je vývoj technologií pro bezpilotní bojová letadla, mimo jiné nových řídicích prvků nebo adaptivního ovládacího systému schopného vyrovnat se s poškozením. Výzkum se skládá ze sedmi oblastí: aerodynamika, ovládání, materiály, konstrukční celky, elektromagnetismus, počítačové simulace a integrace.
BAE Systems už navazuje i mezinárodní spolupráci. Průběžně si vyměňuje data se zbrojovkou EADS, jež vyvíjí bezpilotní stroj Barracuda (viz ATM 11/2006), a s italskou firmou Alenia, která připravuje obdobný prostředek Sky‑X. BAE Systems je v kontaktu rovněž s francouzskou firmou Dassault, která vede mezinárodní projekt bezpilotního bojového letounu nEUROn. Existuje však i transatlantická spolupráce, neboť Velká Británie a USA v rámci tzv. projektu Churchill vyhodnocují požadavky na perspektivní bezpilotní bojové letouny.
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