Fury a Mantis:
Britské bezpilotní letouny míří do války

Sektoru bezpilotních bojových letadel zatím přesvědčivě dominují americké typy, ale postupně se přidávají i stroje z jiných zemí. Zejména evropské zbrojovky v poslední době velice usilují o průnik do tohoto oboru. Dokládají to i nové bojové letouny bez osádky od firmy BAE Systems, z nichž jeden by se ještě letos mohl objevit nad Afghánistánem.

Zbrojovka BAE Systems zahájila práce na bezpilotních bojových letadlech už koncem 90. let, avšak většina vývojových prací probíhala v utajení. To se týkalo také zkušebních letů, které se odehrávaly nejčastěji nad australským polygonem Woomera. V letech 2003 a 2004 tam prošly zkouškami mj. stroje HERTI, Corax a Raven, ale až koncem roku 2005 byly zveřejněny první oficiální informace (více v Armádním technickém magazínu 12/2006). V roce 2008 předvedli Britové další dva vyzbrojené bezpilotní prostředky. Lehčí Fury vychází z typu HERTI, kdežto velký Mantis odpovídá americkému stroji MQ-9 Reaper.

Bezpilotní motorový kluzák
Letoun Fury představuje zatím poslední vývojovou etapu v projektu HERTI (High Endurance Rapid Technology Insertion), jenž byl zahájen v roce 2004 s cílem rychle vyvinout bezpilotní taktický průzkumný letoun s dlouhou vytrvalostí. Náklady a čas na vývoj draku byly ušetřeny díky tomu, že základem HERTI se staly motorizované kluzáky, které staví Jaroslaw Janowski z polské firmy J&AS Aero Design. Prvním členem řady se stal HERTI-1D, jenž poprvé vzlétl v prosinci 2004 ze zkušební základny Woomera. Vycházel z kluzáku J&AS J5 Marco a o jeho pohon se staral malý proudový motor stejného typu, který pohání bezpilotní bojový stroj BAE Corax. Požadavek na dlouhou vytrvalost pak ovšem vedl k upřednostnění pístových agregátů. Verze HERTI-1A založená na větším větroni typu J&AS J6 Fregata byla poháněna jednotkou BMW a třetí varianta HERTI-1B dostala motor značky Rotax. Při rozpětí 12 m má maximální vzletovou hmotnost asi 750 kg, z čehož přibližně 150 kg tvoří užitečná zátěž; standardně jde o senzorovou soupravu ICE (Image Collection and Exploitation). Vytrvalost HERTI činí zhruba dvacet hodin a maximální rychlost dosahuje přibližně 231 km/h. Od léta 2005 letoun prochází zkouškami i nad Spojeným královstvím (kde jako vůbec první bezpilotní stroj získal certifikát CAA pro provoz v civilním vzdušném prostoru) a v roce 2007 byly pokusně nasazen také nad Afghánistánem. Podrobnosti nebyly zveřejněny, Royal Air Force však konstatovalo, že letoun v operačním prostředí úspěšně demonstroval své schopnosti.

Fury s raketami LMM
HERTI se objevil na několika výstavách vojenské a bezpečnostní techniky a očekává se, že se dostane do výzbroje nejen armád, ale rovněž policejních sborů a jiných sil vnitřní bezpečnosti. Existuje návrh verze s větším rozpětím a delší vytrvalostí a zvažuje se start z katapultu. Firma BAE Systems navíc v roce 2006 avizovala, že pracuje na vyzbrojené variantě HERTI. Ta byla předvedena v červnu 2008 na sjezdu sdružení AUVSINA (Association for Unmanned Vehicle Systems International North America) v kalifornském San Diegu. Stroj nazvaný Fury vychází z verze HERTI-1B poháněné agregátem Rotax s tlačnou vrtulí. Na délku měří asi 5,1 m a jeho křídlo má rozpětí 12,5 m. Fury je popisován jako autonomní bezpilotní prostředek vhodný pro ozbrojený průzkum a přímou leteckou podporu. Pod křídlem se nalézá dvojice závěsníků, pod které lze umístit nové lehké řízené rakety LMM (Lightweight Multirole Missile), jež vyvinula firma Thales na bázi technologií protiletadlové střely Starstreak. LMM má navádění po laseru a cíl ničí pomocí malé hlavice s průbojným a trhavým účinkem. Sériové letouny mají mít čtyři závěsníky pro LMM, případně budou moci nést dvě střely Hellfire. Zbraň LMM s omezenými účinky byla vyvinuta hlavně pro podporu boje ve městech, kde je třeba minimalizovat vedlejší škody, zatímco ničivější Hellfire se uplatní při ničení obrněných cílů. Sériové letouny Fury by měly být k dispozici pravděpodobně v roce 2011.

Společný projekt Mantis
Prostředek Fury se v červenci 2008 objevil i na letecké výstavě Farnborough. Na ní však budil největší pozornost jiný bezpilotní letoun firmy BAE Systems, který byl prezentován v podobě makety ve skutečné velikosti. Nese označení Mantis a při rozpětí 22 m představuje ekvivalent populárního amerického stroje MQ-9 Reaper. Patří do kategorie bezpilotních letadel nazývané MALE (Medium-Altitude Long-Endurance), což znamená akční rádius přesahující 1000 km a vytrvalost minimálně 24 hodin; Mantis by měl operovat ve výškách od 7500 do 16 500 m. Jde o produkt společného vývojového programu, jehož náklady z jedné poloviny financuje britské ministerstvo obrany a z druhé soukromé subjekty, kterými jsou vedle zbrojovky BAE Systems ještě značky Rolls-Royce, QinetiQ, GE Aviation, SELEX Galileo, Meggitt a Lola. Pohon mají nejprve obstarávat dva turbovrtulové agregáty Rolls-Royce Model 250B-17 opatřené tlačnými vrtulemi, perspektivně už se však počítá s montáží výkonnějších motorů. Pro ovládání letounu slouží trojitý řídicí systém, jenž byl vyvinut na základě zkušeností s předchozími bezpilotními letadly firmy BAE Systems. Údajně se vyznačuje vysokou mírou autonomie, což samozřejmě znamená menší zatížení lidského operátora na pozemním stanovišti. Veškerou komunikaci má zajistit družicový systém, jehož vzhůru obrácená anténa se nalézá uvnitř zdvižené přední částí přídě, která vzdáleně připomíná „pilotní kabinu“.

Z výkresu do boje za dva roky
Základní přístrojové vybavení letounu Mantis představuje optoelektronický systém v kulovém pouzdru pod přídí a radiolokátor se syntetickou aperturou. Pro dopravu výzbroje slouží šestice závěsníků pod křídlem; na veletrhu Farnborough 2008 byla představena kombinace obsahující čtyři laserem naváděné pumy GBU-12/B Paveway o hmotnosti přibližně 295 kg a dvě dvojice protitankových raket Brimstone s aktivním naváděním pomocí milimetrového radaru; lze však předpokládat, že se arzenál ještě výrazně rozšíří. K tomu má dojít ve třetím stádiu aplikačního vývoje, kdežto v první a druhé fázi se mají rozvíjet především senzorové kapacity. U projektu Mantis je ostatně od počátku zdůrazňován především rychlý postup, který výrazně kontrastuje s dobou trvání jiných programů moderních letadel, u nichž doba od stádia designu do zařazení do služby zpravidla přesahuje deset let. Šéf sekce bezpilotních prostředků BAE Systems Mark Kane prohlásil: „Chceme dostat Mantis z výkresu do vzduchu za patnáct měsíců.“ Přibližně se to podařit může, jelikož vývoj začal koncem roku 2007 a v únoru 2009 byly uvolněny snímky téměř kompletního prototypu, který má vzlétnout v první polovině tohoto roku. A dokonce už se hovoří o tom, že ještě letos by se měl Mantis objevit nad Afghánistánem. To by znamenalo, že by mezi fází návrhu a bojovým využitím uplynuly pouhé dva roky. Mantis tak demonstruje současnou tendenci rychle vyvíjet špičkové zbraně a v rámci vojskových zkoušek je okamžitě posílat do „ostrého“ nasazení ve válce proti terorismu.
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