Ruské projekty přepadových stíhačů

Nejvýkonnějším přepadovým stíhačem dneška je bezesporu ruský MiG‑31. Přes své nesporné kvality však zastarává, takže není divu, že už v 80. letech se začaly objevovat projekty strojů, které by měly MiG‑31 nahradit.

V Rusku se vždycky velice dařilo přepadovým stíhacím letounům, jejichž primárním úkolem byla obrana obrovského prostoru Ruska proti útoku ze vzduchu. Přepadové stíhače bývají navrženy pro velké rychlosti a výšky a mají výkonné radiolokátory a řízené střely vzduch‑vzduch dalekého dosahu. Delší vytrvalost a dolet se nepožadovaly, ostatně to ani nebylo možné, protože výkonné motory měly ohromnou spotřebu paliva. Podle této filozofie byl konstruován MiG‑25. Ale omezený dolet začal být později vnímán jako velký problém. Problémem byla i přílišná specializovanost těchto strojů, která komplikovala jejich širší použití.

Krátký pohled na MiG‑31
Letoun MiG‑31 Foxhound byl proto navržen tak, aby mohl ničit i cíle na pozadí země. Nese špičkový radar N‑007 Zaslon, což je první do služby zařazený radar se sfázovanou anténní mřížkou a elektronickým vychylováním paprsku. Cíl velikosti stíhače může zjistit na vzdálenost 300 km, současně může sledovat 10 cílů a na čtyři z nich navádět rakety.
MiG‑31 se dostaly k útvarům sovětské Protivzdušné obrany státu v roce 1982. Projevil se však již zmíněný malý dolet, takže od roku 1990 byly letouny vybavovány tankovacími nástavci a měly název MiG‑31DZ. V roce 1991 se začala vyrábět varianta MiG‑31B s kvalitnější avionikou, zvýšeným výkonem motorů a rozšířenou výzbrojí. Starší kusy přestavěné na tento standard nesou název MiG‑31BS. Z 500 vyrobených MiG‑31 dosud slouží asi 250 v Rusku a cca 40 v Kazachstánu. Exportní MiG‑31E nenašel kupce; starší údaje o vývozu 24 kusů do Číny nebyly potvrzeny.
Od počátku 80. let se pracovalo na verzi MiG‑31M. Má silnější motory, radar Zaslon‑M a nové rakety R‑37, zcela bylo změněno vybavení kokpitu a došlo k menším úpravám draku. V dubnu 1994 dokázal MiG‑31M zasáhnout cíl na rekordní vzdálenost přes 300 km. Bylo postaveno sedm prototypů, avšak sériová výroba nebyla kvůli finančním potížím zahájena.

Budoucnost letounů MiG‑31
Vojska Protivzdušné obrany státu byla po rozpadu SSSR zařazena do sestavy ruského letectva (VVS). V současné době jsou jejich páteří letouny MiG‑31B/BS, podporované stíhacími letouny Su‑27 a Su‑30. Modernizace stíhačů Suchoj na verze Su‑27SM a Su‑30M patří mezi priority ruského letectva, kdežto letouny MiG‑31 na modernizaci zatím stále čekají. Zamýšlená modernizace by měla MiG‑31 změnit ve víceúčelový bojový letoun, schopný ničit také pozemní cíle. Na výstavě v Le Bourget roku 1995 byl představen návrh MiG‑31F (Frontovoj), jehož výzbroj měla zahrnovat i plný rozsah naváděných protizemních zbraní. Pod názvem MiG‑31FE byl nabízen mj. Číně a Indii.
Na bázi projektu MiG‑31F byla vypracována modernizace letounů MiG‑31B/BS ruského letectva, která má název MiG‑31BM. Klíčovým prvkem je radar Zaslon‑AM, tj. přestavba původního typu Zaslon na úroveň Zaslon‑M. Má být zcela přepracován kokpit i ostatní přístrojové vybavení. Většina systémů má pocházet z MiG‑29SMT. MiG‑31BM má být schopen nést celou škálu protizemních zbraní a fungovat jako velitelské stanoviště („mini‑AWACS“).
Veřejnost se s MiG‑31BM mohla seznámit na aerosalonu MAKS 1999 a první let se uskutečnil v létě 2000. Nastaly však potíže se společností Russkaja Avionika, která zodpovídala za instalaci elektroniky. Na standard BM původně měly být upraveny všechny funkční MiG‑31B/BS, ale projekt je momentálně pozastaven.

MiG Izdělije 70.1 MDP
Při zavádění MiG‑31 do výzbroje se předpokládalo, že při jedné velké modernizaci vydrží ve službě do roku 2020. Ale už koncem 80. let se začalo pracovat na jeho možném nástupci, který nesl název MDP (Mnogofunkcionalnyj Dalnij Pěrechvatčik). Jeho vývoj vedla OKB MiG, ale její návrh paradoxně pocházel z OKB Suchoj. Z OKB Suchoj totiž kvůli neshodám s šéfkonstruktérem Simonovem odešla část konstruktérů, kteří pak do OKB MiG přinesli design strategického bombardéru Suchoj T‑60S.
Na jeho základě byl v OKB MiG navržen přepadový stíhací stroj s interním názvem Izdělije 70.1, což pravděpodobně odkazovalo na jeho maximální vzletovou hmotnost, která měla činit 70 tun. Byly připraveny minimálně dvě různé modifikace Izdělije 70.1, z nichž první měla mít kachní plochy jako původní návrh Suchoj T‑60S, zatímco druhá už nikoli.
MiG 70.1 MDP měl dosahovat rychlosti Mach 2,35 a jeho hlavním úkolem měl být útok na bombardéry a odpálené střely s plochou dráhou letu. K tomu měly sloužit čtyři řízené rakety s doletem cca 400 km, jejichž vývoj už tehdy začínal; dnes je tato zbraň známa jako KS‑172. Práce na Izdělije 70.1 ale počátkem 90. let začaly váznout a v roce 1993 byl projekt zastaven.

MiG Izdělije 301
Ve druhé polovině 80. let pracovala OKB MiG kromě MDP na ještě ambicióznějším projektu bojového letounu, známého pod zkratkou GZS (Giperzvukovoj Samoljot). Jak říká název, mělo se jednat o hypersonický stroj létající rychlostí okolo Mach 5. Mělo jít o přepadový stíhač, resp. strategický bombardér. Obdržel firemní označení MiG Izdělije 301, resp. 321.
O celém projektu je dosud známo velice málo. Ví se, že motory měly být podobného typu jako u amerického SR‑71 Blackbird, tj. ve vyšších rychlostech se měly z proudových změnit v náporové. Většina letounu měla být vyrobena z plátů oceli a křídla měla mít měnitelnou geometrii; rozpětí se mělo měnit od 12,5 do 29 m. Letoun měl operovat ve výškách až 37 km, avšak běžná letová výška měla být cca 25 až 27 km. Z maximální vzletové hmotnosti 90 tun mělo polovinu tvořit palivo.
Práce na typu 301/321 pokračovaly i po rozpadu SSSR. Roku 1997 byla předložena inovovaná verze, která měla mít navíc sklopné kachní plochy. Tentokrát už však nemělo jít o přepadový stíhač a strategický bombardér, nýbrž o bombardér a průzkumný letoun. Kvůli nedostatku financí byly oba projekty odmítnuty.

Suchoj MFP
Obecně se mělo za to, že kancelář Suchoj na stavbu přepadových stíhačů rezignovala a soustředila se na klasické stíhače. O to větší překvapení tak na počátku roku 2005 způsobilo zveřejnění informací o projektu, na němž firma Suchoj pracuje údajně již od konce 80. let. Studie MFP (Mnogofunkcionalnyj Pěrechvatčik) představuje velmi těžký víceúčelový bojový letoun, který by po roce 2025 mohl začít nahrazovat stíhače MiG‑31.
Jedna ze zveřejněných podob MFP vykazuje řadu znaků podobných typům S‑37 (Su‑47) Berkut a T‑50 PAK FA, jako např. uspořádání sacích otvorů a ocasních ploch. Nejnápadnější součástí tohoto designu MFP je však jeho nůžkové křídlo, které má čtyři části s měnitelnou geometrií, takže v půdorysu může měnit tvar od X do lichoběžníku. Takový typ křídla umožňuje dosahovat dobrých letových parametrů v širokém rozsahu výšek a rychlostí, ale je mechanicky velice náročný. Další podoby MFP počítají s běžným šípovým nebo lichoběžníkovým křídlem.
První let MFP je plánován okolo roku 2020. Ale podobně jako u dalších ambiciózních zbrojních projektů Ruska není jisté, zda se na realizaci najde dostatek prostředků. Významnou pomoc by mohly poskytnout zahraniční objednávky, neboť velké země jako Indie a Brazílie mohou mít o přepadové stíhače zájem.
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Předběžná TTD ruských projektů přepadových stíhačů

MiG 70.1 MDP
MiG 301 GZS
Suchoj MFP
Rozpětí křídla (m)
19,65
29,0 *
19,1 *
Délka trupu (m)
31,3
40,0
23,4
Celková výška (m)
7,3
7,0
6,4
Prázdná hmotnost (kg)
35 000
40 000
27 500
Maximální hmotnost (kg)
70 000
90 000
55 000
Max. tah motorů (kN)
2× 206
2× 294
2× 245
Max. rychlost (km/h)
2500
5300
2200
Přeletová vzdálenost (km)
11 000
7000
10 000
Operační dostup (m)
30 000
37 000
25 000
* Platí pro křídlo v pozici s minimálním šípem.
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