Hybridní vrtulníky nastupují

Už dlouho se letečtí konstruktéři snaží najít ideální koncepci, která by spojila výhody vrtulníku a letounu s pevným křídlem. Jejich cílem je vyvinout stroj, který bude schopen startovat a přistávat kolmo, případně viset na místě jako vrtulník, ale zároveň bude mít vysokou letovou rychlost a velký dolet jako klasické letadlo. Jednu z cest k vytvoření takového prostředku sleduje americká firma Piasecki.

Zřejmě nejznámější kombinací vrtulníků a klasických letadel jsou konvertoplány, tedy letouny s překlopnými rotory (resp. vrtulemi), jejichž nejpopulárnějším zástupcem je americký V‑22 Osprey společností Bell a Boeing. Celá koncepce konvertoplánů je ale vhodná spíše pro dopravní a pomocné role, případně pro některé zcela speciální úkoly (např. protiponorkové hlídkování). S výjimkou nepotvrzených spekulací ohledně ruské firmy Kamov není známo, že by se někde na světě pracovalo na bitevním konvertoplánu. Návrh společnosti Piasecki je však určen právě pro vrtulníky útočné.

Rotor, nebo vrtule?
Tento projekt obdržel název „compound helicopter“ (hybridní vrtulník) a od klasické helikoptéry se liší především vztlakovým křídlem a unikátním vrtulovým systémem VTDP. Jeho výhodou je fakt, že jej lze relativně snadno aplikovat na stávající typy vrtulníků, a tak výrazně vylepšit jejich výkony, to vše za zlomek částky, kterou by vyžadoval vývoj nového typu. Právě finanční náklady byly jedním ze silných argumentů odpůrců V‑22.
Systém VTDP, který představuje klíčovou součást celé koncepce, je bez nadsázky unikátním prvkem, který může skutečně znamenat revoluci ve vývoji vrtulníků, a to nejen vojenských, ale i civilních. Zkratka VTDP znamená Vectored Thrust Ducted Propeller, což by se dalo přeložit jako zaplášťovaná vrtule s vychylováním vzduchového proudu. Slangově se mu také říká „ring tail“ (prstencový ocas). Nejlépe by se dal popsat jako kombinace tlačné vrtule a vyrovnávacího rotoru v krycím prstenci. Má pět nastavitelných listů a průměr od 1,5 do 2,4 m (liší se typ od typu). Za pětilistou vrtulí‑rotorem se pak nachází rám ve tvaru polokoule, v němž je umístěna soustava pohyblivých kormidel. Tato kormidla vychylují proud vzduchu tak, aby vyrovnával kroutící moment nosného rotoru a zároveň působil jako tlačná síla pro pohyb vpřed.

Vrtulníky s křídly
Druhou zásadní odlišností hybridních vrtulníků je křídlo. Aby se předešlo nedorozumění, pod pojmem „křídlo“ je myšlen útvar s aerodynamickým profilem, který vyvolává vztlakovou sílu a může být použit pro směrové a výškové řízení. Z tohoto pohledu jej nelze zaměňovat s „pahýly“ na trupu většiny bitevních vrtulníků (typickým příkladem je AH-64 Apache), které jsou určeny výlučně k nesení zbraní a z hlediska aerodynamiky působí jednoznačně negativně.
Oproti tomu ruský Mi-24 Hind reprezentuje nevelkou skupinu létajících strojů, pro které sami Rusové neúspěšně razili jméno „gyroplan“ (nepřeložitelná slovní hříčka). Právě tyto mohutné plochy jsou příčinou mimořádné stability Mi-24 při letu nízko nad zemí a také značně vysoké maximální rychlosti (teoreticky až 335 km/h), kterou ovšem nelze dlouhodobě udržovat kvůli silným vibracím draku. Avšak ani křídlo Mi-24 zcela nenaplňuje výše uvedenou definici, neboť postrádá pohyblivé části pro směrové řízení.
Objevilo se už několik typů vrtulníků, které měly křídlo se vztlakovým profilem a ovládacími prvky, ale vždy se jednalo o experimenty. K nejzajímavějším patřil prodloužený CH‑47C Chinook, jehož rozměrné křídlo se při startu a přistání sklápělo do kolmé polohy. Křídlo pro hybridní vrtulník Piasecki má na odtokové hraně flaperony, tedy plochy spojující funkce vztlakových klapek a křidélek (anglicky „flaps“ a „ailerons“).

Pentagon projevuje zájem
Kořeny systému VTDP lze vysledovat až do 60. let, kdy byly úspěšně zalétány prototypy Piasecki 16H‑1 Pathfinder a Piasecki 16H-1A Pathfinder II, které hladce dosahovaly rychlostí okolo 360 km/h. Tehdejší verze dokázala řídit vrtulník nejen v rovině horizontální, ale přispívala i k vertikální složce tahu. Určitou příbuznost s nimi vykazoval i zamítnutý projekt bitevního vrtulníku Sikorsky S‑66, jehož vyrovnávací ocasní rotor byl umístěn na pohyblivém nosníku. Nevýhodou všech těchto strojů bylo extrémně složité ovládání.
Nástupem počítačových systémů a řízení fly‑by‑wire byl však tento problém vyřešen, a tak v roce 1996 předložila firma Piasecki svůj návrh americkému ministerstvu obrany. Jeho pracovníci byli nadšeni a téměř ihned byl zahájen simulační program, v jehož rámci létají se hybridními vrtulníky piloti armády, letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Zatím pouze na simulátorech ve středisku Boeingu v Philadelphii, ale to se má brzy změnit. Po vyhodnocení těchto zkoušek totiž bylo v říjnu 2000 rozhodnuto, aby společnost Piasecki obdržela částku 26,1 miliónu dolarů na konstrukci předváděcího prototypu YSH-60F. Jak napovídá název, jeho základem je protiponorkový vrtulník SH-60F Ocean Hawk. Bude vybaven křídlem převzatým z obchodního letounu Aerostar a s největší pravděpodobností by měl vzlétnout už letos. Podle dostupných údajů se hmotnost stroje se zvýší asi o 800 kg, ale u sériových strojů se počítá jen asi s 500 kg.

Rychlejší, obratnější, ničivější…
Při výše popsaných testech byly simulovány bitevní vrtulníky AH‑64D Longbow Apache a AH‑1W SuperCobra (resp. AH‑1Z KingCobra), vybavené vztlakovým křídlem a systémem VTDP. Bylo konstatováno, že všechny provozní parametry se výrazně zlepšily. Hybridní bitevní vrtulník může létat až o 25 % rychleji a o 17 % níže než běžný, dále je stabilnější, obratnější a lépe ovladatelný (značnou část práce totiž přebírají počítače). Snižují se vibrace draku, hlučnost i zátěž nosného rotoru. Téměř zázračně působí pokles spotřeby paliva, který může činit až 70 procent.
Podle předběžných výsledků bude modernizovaný AH‑64 létat maximální rychlostí přes 370 km/h vpřed (nyní asi 300 km/h) a přes 150 km/h vzad a do stran (nyní přibližně 100 km/h). Bude akcelerovat o polovinu rychleji a poloměr zatáčky se při dané rychlosti zmenší rovněž o polovinu. Tato vylepšení jistě přijdou vhod americké armádě, jejímž cílem je udělat z AH‑64 stroj schopný pouštět se do vyrovnaných vzdušných soubojů, a to nejen s jinými vrtulníky, nýbrž i se stíhacími letouny protivníka.
Další zajímavou schopností vrtulníku s VTDP je možnost visu v náklonu. Z principu letu a řízení běžného vrtulníku vyplývá nepříjemná skutečnost, že může viset na místě jen ve vodorovné poloze (plus minus několik stupňů). Tentýž vrtulník s VTDP to však dokáže ve sklonu až plus 21 nebo minus 10 stupňů, což může být mimořádně výhodné při ostřelování pozemních cílů.

…a s větším doletem
Americká armáda a námořní pěchota už s firmou Piasecki uzavřely „smlouvu o smlouvě budoucí“, podle níž bude od roku 2005 probíhat postupná rekonstrukce všech stávajících bitevních vrtulníků, tj. AH-64 a AH-1W/Z. Předpokládá se, že zdokonalené Apache a Cobry budou sloužit asi do roku 2015, kdy je začne nahrazovat nová generace zřejmě již bezpilotních strojů (viz ATM 4/2003).
Námořnictvo se o VTDP a vztlakové křídlo zajímá v souvislosti s připravovanou obměnou celého svého vrtulníkového parku (více v ATM 7/2003 na straně 2). Důvodem není ani tak zvýšená rychlost, ale spíše prodloužený akční rádius, který u hlídkových a záchranných strojů hraje neobyčejně důležitou roli. Záchranné vrtulníky totiž mají paradoxně mnohem menší dolet než tryskové letouny, jejichž piloty by měly v případě nouze vyhledávat. Např. HH‑60H může operovat ve vzdálenosti nejvýše 440 km, kdežto stíhací F/A‑18E Super Hornet má bojový dolet přes 1200 km. Nová víceúčelová verze MH‑60S s VTDP a křídlem by mohla mít dosah okolo 960 km v případě kolmého startu, a dokonce 1400 km při startu s rozjezdem.
Ozývá se také americké letectvo, které hledá nástupce vrtulníků HH/MH‑60 Pave Hawk a HH/MH‑53 Pave Low pro vyhledávací a záchranné mise a akce speciálních jednotek. Jednou z možností je příslušná verze konvertoplánu V‑22 Osprey (tzv. Pave Hammer), ale hovoří se také o modifikaci současných strojů na standard VTDP. V takovém případě by se hybridní vrtulníky objevily u všech čtyř složek amerických ozbrojených sil.
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Bell & Boeing V‑22 Osprey
Americký vojenský konvertoplán startuje a přistává v režimu vrtulníku, ale létá jako běžný letoun s pevným křídlem. Při jeho vývoji se však vyskytla celá řada technických problémů (mimo jiné právě s přechodem mezi oběma režimy letu), v důsledku nichž se časový plán značně protahuje (dodávky sériových kusů měly začít už v roce 1991). Když nová vláda prezidenta Bushe prováděla po svém nástupu revizi zbrojních programů, začalo se dokonce hovořit o zastavení vývoje V‑22.
Komise amerického Kongresu se nedávno projektem Osprey zbývala a po bouřlivých debatách nakonec doporučila jeho další pokračování. Rozhodla se tak zejména kvůli oprávněnému požadavku námořní pěchoty, která se bez nového transportního vrtulníku už prostě nemůže obejít. Její současné stroje typu CH‑46 Sea Knight jsou beznadějně zastaralé a nacházejí se na hranici své technické životnosti. Americké ozbrojené síly se tedy svého konvertoplánu dočkají, byť zřejmě v menším počtu, než bylo původně plánováno.
Prvním uživatelem se stane námořní pěchota, která obdrží víceúčelové stroje MV‑22, z nichž každý dopraví 24 plně vyzbrojených vojáků (nebo 9000 kg nákladu) na vzdálenost 370 km. O tutéž verzi měla zájem pozemní armáda, ale tento požadavek byl zrušen ve prospěch modernizace současných typů řady H‑60. Letectvo se velice zajímá o variantu CV‑22 pro záchranné úkoly a akce speciálních jednotek. Námořnictvo počítá se záchrannou verzí HV‑22 a uvažuje také o protiponorkové SV‑22.
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