Interim Bomber

Americké letectvo vyzvalo firmy Lockheed, Northrop a Boeing, aby se zabývaly návrhem bombardéru schopného provádět vysoce přesné konvenční údery kdekoli na světě. Vítězný návrh však bude jen prozatímním řešením, které teprve připraví cestu pro budoucí útočný systém dalekého dosahu.

Skončení studené války znamenalo zásadní změnu v názorech na nasazení strategických bombardérů, k níž ještě přispěly konflikty v zemích třetího světa a válka proti terorismu. Dnes nejsou bombardéry chápány jako prostředky nukleárního úderu, nýbrž jako platformy schopné nést a odpalovat větší množství přesně naváděných konvenčních zbraní. V tomto duchu také americké letectvo zformulovalo požadavky na nový vzdušný útočný prostředek.

Probíhá modifikace bombardérů
Strategické letectvo USA dnes tvoří bombardéry B‑52H, B‑1B a B‑2A (popis všech typů najdete v ATM 6/2003), které podporují taktické letouny jako F‑15E a F‑117A. V příštích dvou desetiletích projde tato flotila zásadními změnami, jejichž příčinou je nejen končící životnost starších letadel, ale zejména komplexní reforma ozbrojených sil USA. Americké letectvo se musí stát silou schopnou během krátké doby udeřit přesně a účinně kdekoli na světě. Může to být předem naplánovaný útok na pevný cíl, ale také žádost spojeneckých sil o rychlé zničení pohyblivého cíle.
Všechny tři typy strategických bombardérů jsou nyní modifikovány tak, aby mohly tyto požadavky plnit. Jde zejména o zástavbu systémů pro nesení většího počtu přesně naváděných konvenčních zbraní. Do letounů B‑2A jsou od loňského roku instalovány nové skupinové závěsníky, na nichž přepraví až 80 naváděných pum GBU‑30/B JDAM po 227 kg nebo až 240 pum GBU‑39/B SDB (Small Diameter Bomb) po 113 kg. Arzenál B‑1B a B‑52H rozšíří řízené střely AGM‑158 JASSM, B‑52H dostanou výkonnější motory, novou sadu elektroniky a část strojů bude přestavěna na verzi EB‑52 pro radioelektronický boj.
Avšak stále větší díl pozornosti se přesouvá na nový útočný prostředek, který by se měl objevit ve službě po roce 2030. Označuje se jako LRS (Long‑Range Strike) nebo FSA (Future Strike Aircraft) a zřejmě nepůjde o jeden typ letadla, nýbrž o provázanou soustavu zahrnující pilotované i bezpilotní letouny, prostředky pohybující se po orbitálních nebo suborbitálních dráhách, balistické střely, střely s plochou dráhou letu a energetické zbraně. Zavedení po roce 2030 se ale jeví jako příliš vzdálené, protože už v roce 2015 bude muset začít vyřazování některých současných typů. 29. dubna 2004 proto letectvo vypsalo konkurs Interim Bomber (Prozatímní bombardér). Výsledkem by měl být útočný prostředek, který bude v roce 2015 bojeschopný a který se posléze začlení do soustavy LRS/FSA.

Favoritem je Lockheed FB‑22
Letectvo ovšem specifikovalo pouze cílové požadavky a nechalo firmám absolutní volnost v cestě k jejich dosažení. Tři největší americké letecké zbrojovky Lockheed Martin, Northrop Grumman a Boeing tedy předložily značně široké spektrum návrhů, na jehož základě už si lze udělat hrubou představu i o budoucím systému LRS/FSA.
Za favorita se všeobecně považuje letoun Lockheed FB‑22, v poslední době nazývaný také F/B‑22. Jak napovídá název, půjde o stíhací bombardér na bázi stíhače F/A‑22 Raptor. První design z roku 2002 byl jednomístný, měl prodloužený trup a deltakřídlo se zalomenou odtokovou hranou, ale neměl ocasní plochy. K řízení mělo přispívat vychylování tahu dvou motorů Pratt & Whitney F135. Ve třech pumovnicích měl nést až 24 pum SDB a dvě rakety AIM‑120 AMRAAM. Ukázalo se ovšem, že tyto úpravy by zvýšily cenu o 25 až 30 %, a tak byly plány kompletně přepracovány. Příď FB‑22 se prodlouží o 150 cm, čímž vznikne prostor pro druhého člena osádky. Větší křídlo pojme tolik paliva, že se akční rádius při podzvukové rychlosti zvýší na 3365 km (u F/A‑22 je 1100 km). FB‑22 bude mít motory P&W F119 bez vychylování tahu a dvě svislé ocasní plochy. Pracuje se na vývoji tzv. aktivní kamufláže, tedy povrchu schopného měnit barvu podle elektrického náboje.
Objem hlavní trupové pumovnice se poněkud zvětší a obě boční pumovnice zůstanou zachovány, nepočítá se ale s kanonem. Na vnitřní dvojici závěsů pod křídlem bude možné umístit tzv. křídelní pumovnice, jakési kontejnery s minimální radarovou odraznou plochou a nosností přes 2000 kg, takže pojmou i monstrózní pumy proti bunkrům GBU‑28/B (ATM 4/2004) a GBU‑37/B. Vnější dvojice závěsníků pod křídlem bude určena pro dvě střely JASSM. Při zachování vlastností stealth přepraví FB‑22 celkem 6750 kg zbraní, maximální nosnost je dvojnásobná (13 500 kg). Unese např. nejméně 35 pum SDB, zatímco F/A‑22 jen osm. Sériová výroba FB‑22 by mohla začít už v roce 2011.

Northrop navrhuje FB‑23
Vedle FB‑22 studuje Lockheed další tři možnosti, jak splnit specifikace Interim Bomber. Návrh AC‑130J představuje hloubkovou modernizaci AC‑130 Spectre s možností nést až 12 řízených střel JASSM a CALCM či rušičů MALD. Dále se uvažuje o novém pilotovaném letounu s krátkým startem BMACK, který by prováděl bombardování (B), speciální operace (M), přímou podporu (A), dopravu (C) a tankování (K). Poslední možností je hypersonický bezpilotní kluzák X‑41 CAV (Common Aero Vehicle). Raketa jej bude vynášet na nízké oběžné dráhy, odkud bude odpalovat řízené střely na pozemní i vesmírné cíle.
Druhým zájemcem o Interim Bomber je Northrop Grumman. Podle nejnovějších zpráv bude jeho hlavním návrhem FB‑23 čili F/B‑23 RTA (Rapid Theater Attack), bombardér na bázi stíhače YF‑23A Black Widow II, který byl v konkurzu ATF poražen typem YF‑22. Ten se vyznačoval vyšší obratností, ale YF‑23 byl rychlejší, stabilnější, měl lepší vlastnosti stealth a větší dolet, takže se jeví jako vhodnější základ pro bombardér. Druhý prototyp YF‑23 byl převezen z muzea do dílen Northrop, což bylo oficiálně zdůvodněno nutností renovace, ale ve skutečnosti obdržel multifunkční displeje a nové bloky avioniky a podle některých pracovníků firmy bude sloužit jako demonstrátor pro vývoj FB‑23.
Northrop však nabízí letectvu i řadu dalších projektů vzdušných útočných prostředků. V úvahu připadá bezpilotní bombardér URAA (Unmanned Regional Attack Aircraft), což je vlastně zvětšená verze typu X‑47B (více v ATM 10/2004 na str. 5). Zkoumá se také design nového bombardéru na bázi studie QSP (Quiet Supersonic Platform), jejímž cílem je letoun létající rychlostmi přes Mach 2, ale s vytvářením rázové vlny o třetinové intenzitě oproti dnešním strojům. NASA v současné době provádí testy modifikovaného letounu F‑5E, na němž se technologie QSP ověřuje.

Boeing prosazuje B‑1R
Northrop nabízí letectvu i projekt GSCI (Global Strike Capabilities Initiative), což by měla být levnější a flexibilnější obměna B‑2A pro konvenční útoky. Podobná verze jménem B‑2C (Conventional) byla zvažována již v květnu 2001, ale tehdy letectvo nemělo zájem ani peníze. Northrop se zabývá i možností nasadit mezikontinentální balistické střely s přesně naváděnými konvenčními hlavicemi. USAF už skutečně zvažuje reaktivaci 50 vyřazovaných střel LGM‑118 Peacekeeper MX (ATM 5/2003), na něž by byly instalovány manévrující hlavice s naváděním GPS.
Také Boeing upřednostňuje pro projekt Interim Bomber modifikaci existujícího letadla. Ale zatímco Lockheed a Northrop hodlají zkonstruovat bombardér na bázi stíhacích letounů, Boeing chce prozatímní bombardér odvodit od typu B‑1B. Podle zástupců společnosti Boeing má program B‑1R (Regional) představovat částečné vzkříšení některých technických řešení typu B‑1A, který v roce 1977 zastavil prezident Carter.
B‑1R by měly pohánět čtyři motory P&W F119 převzaté z F/A‑22, které by letounu daly rychlost přes Mach 2, i když akční rádius by klesl na 4800 km; B‑1B dosahuje rychlosti přes Mach 1,25 a má akční rádius cca 6000 km. Pro B‑1R se plánují nové prvky stealth, výkonné systémy elektronického boje a obranné systémy proti řízeným střelám. Letoun by měl mít víceúčelový radar a měl by nést nejen více protizemní munice v pumovnicích i na vnějších závěsech, ale i protiletadlové střely AIM‑120 AMRAAM. Později by jeho výzbroj mohly doplnit laserové zbraně. Lze doplnit, že B‑1R se nápadně podobá letounu EB‑1C, který ve svých románech představil spisovatel Dale Brown (více v ATM 2/2005).

BWBAA by nesl stovky zbraní
Ale ani Boeing se neomezuje na jediné řešení a předkládá i jiné návrhy. Především je to X‑45D, zvětšená verze bezpilotního útočného letounu X‑45 Stingray, vlastně obdoba URAA od firmy Northrop Grumman. Také studie PGSM (Prompt Global Strike Missile) připomíná jedno z řešení firmy Northrop; jde o návrh balistické rakety s manévrující konvenční hlavicí s přesným systémem navedení, která by mohla měnit směr letu i mimo atmosféru, takže by mohla na cíl udeřit z různých směrů. Dále je to nová střela dalekého dosahu s plochou dráhou letu LRCM (Long‑Range Cruise Missile), zamýšlená jako nástupce dnešních střel AGM‑86 ALCM a AGM‑129 ACM, a byl předložen i návrh hypersonické střely s plochou dráhou letu, jejíž rychlost by přesáhla Mach 6.
Dalším plánem firmy Boeing je BWBAA (Blended Wing Body Arsenal Aircraft). Jeho základem má být experimentální stroj X‑48, na němž NASA demonstruje technologii křídla splývajícího s trupem. BWB rozvíjí koncepci samokřídla, ale na rozdíl od běžných létajících křídel (jako B‑2A) má mohutnější střední trupovou část s výrazným elipsovým průřezem. S obřím letounem typu BWB (rozpětí 88 m, délka 49 m) se počítá především v transportní či tankovací roli, ale útočný BWBAA by díky těmto rozměrům mohl nést až 96 střel s plochou dráhou letu nebo stovky menších zbraní. Nosiči řízených střel by se mohly stát i upravené transportní letouny C‑17 nebo B747.
Je nepochybné, že projekt Interim Bomber do značné míry předznamenává budoucí vývoj vzdušných útočných prostředků. Vedle klasických pilotovaných letadel zahrnuje i bezpilotní letadla, řízené střely a prostředky pohybující se mimo atmosféru (kosmické stroje, balistické rakety). Je možné, že letectvo nakonec vybere dva nebo i více návrhů, jež se budou vzájemně doplňovat a stanou se prvními částmi úderného systému budoucnosti.
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