Jak-44E:
Ruský soupeř Hawkeye

Palubní radiolokační letoun Jak-44E nikdy nevzlétl a zdálo se, že je navždy zapomenut. V posledních letech se ovšem objevují zprávy o možném obnovení projektu, a to zejména v souvislosti s novými letadlovými loděmi Ruska, Číny a Indie.

Na ruské letadlové lodi Admirál Kuzněcov se o včasnou výstrahu a vzdušné řízení (AWACS) starají vrtulníky Kamov Ka‑31 nesoucí radarovou anténu pod trupem. Proti strojům s pevným křídlem se však vyznačují mnohem nižší rychlostí a kratším doletem. Mnozí příslušníci ruského námořnictva proto pokládají tyto vrtulníky za anachronismus a požadují moderní radarové letouny. A jednou ze zvažovaných alternativ je vzkříšení projektu Jak‑44E, který předčasně skončil kvůli rozpadu SSSR.

Koncepce se rodí
Vývoj letounu Jak‑44E je úzce spojen s celým programem ruských letadlových lodí. Ty zpočátku nesly jen vrtulníky nebo letouny se svislým startem. Až na přelomu 60. a 70. let vznikly návrhy letadlových nosičů vybavených katapulty. Jednalo se o projekty 1153 Orjol a 1160 Sovětskij Sojuz. Nebyly ovšem realizovány a místo nich bylo rozhodnuto o stavbě dalších plavidel Projektu 1143. Čtvrtá loď této třídy Baku (později Admirál Gorškov) už měla dostat radiolokační stroj s pevným křídlem, jehož vývojem byla roku 1979 pověřena kancelář Jakovlev.
Byly rozpracovány dvě možnosti instalace radaru; projekt Fakel počítal s dvojicí antén uvnitř trupu (jednou v přídi a druhou v zádi), zatímco studie E‑700 navrhla anténu v kruhovém krytu na hřbetě. Start měl být řešen obdobně jako u bojových strojů Jak‑38, tedy zdvihovými motory. Kromě dvojice turbovrtulových letových agregátů v gondolách pod křídlem měl Jak‑44E mít také čtyři menší proudové motory v trupu, které by zaručovaly vzlet z dráhy dlouhé 100 až 150 m.
Záhy se ovšem projevila jedna slabina této koncepce. Zdvihové motory měly značnou spotřebu paliva, kvůli níž by měl Jak‑44E vytrvalost jen pět hodin, tedy o hodinu méně než jeho americký protějšek E‑2 Hawkeye. A instalovat další nádrže nebylo možné, protože radarové antény zabíraly v trupu příliš velký prostor. Kvůli tomu se vývoj v roce 1983 značně zpomalil a nosič 1143.4 Baku nakonec zůstal bez radarového letadla.

AWACS pro Kuzněcova
V té době už se stavěla letadlová loď Projekt 1143.5, jež dnes slouží pod názvem Admirál Kuzněcov. Na rozdíl od starších lodí má „skokanský můstek“ pro zkrácení startu konvenčních letounů. Radiolokační stroj pro nový nosič měla dodat kancelář Antonov. Ta navrhla letoun An‑71K, tj. námořní verzi typu An‑71, což je úprava dopravního letadla An‑72. Měl nést radar E‑700 Kvant na svislé ocasní ploše. Neopustil však fázi návrhu, protože jeho rozměry by komplikovaly palubní operace.
Tehdy byla kancelář Jakovlev vybídnuta, aby obnovila práce na typu Jak‑44E a uzpůsobila jej pro nosič Projekt 1143.5. Stroj byl pak zcela přepracován. Od neúspěšného An‑71K převzal radar E‑700 Kvant, který byl však nainstalován do pouzdra na hřbetě. Zmizely malé zdvihové jednotky v trupu a místo turbovrtulových motorů byly zvoleny dva tehdy naprosto převratné motory s tzv. volným dmychadlem (prop‑fan) typu Progress D‑27, jež jsou dnes známy především z transportního letadla An‑70. Každý motor měl mít výkon přes 10 000 kW a vytrvalost letounu by dosáhla až 12 hodin, tedy dvojnásobku výdrže E‑2 Hawkeye.
Návrh nové podoby Jak‑44E byl hotov v září 1988 a rozhodnutím Rady ministrů SSSR byl v lednu 1989 schválen jeho další vývoj. Od června 1989 probíhala stavba konstrukční makety ve skutečné velikosti a současně i modelu v měřítku 1:5 pro radiotechnické testy. Létající laboratoř Jak‑42LL zkoušela revoluční agregáty D‑27, jejichž prvním operačním uživatelem se měl Jak‑44E stát. Předpokládalo se, že stroj vstoupí do služby ve druhé polovině 90. let a bude létat z plavidla Admirál Kuzněcov a dvou tehdy rozestavěných nosičů 1143.6 Varjag a 1143.7 Uljanovsk. Rozpad SSSR však způsobil zastavení stavby těchto dvou lodí a v roce 1992 byl pro nedostatek financí ukončen i vývoj Jak‑44E. Nosič Admirál Kuzněcov se tak musel dlouhodobě spokojit s „dočasným“ řešením v podobě vrtulníků Ka‑31 (Ka‑29RLD).

Špičkové vybavení
Jak‑44E byl konvenčně řešený hornoplošník, který svým vzhledem dosti připomínal americký E‑2 Hawkeye, ale působil mohutnějším dojmem. Osádku by tvořilo šest mužů, kteří by měli k dispozici kuchyňku, toaletu a lůžka pro odpočinek. Na hřbetě se nacházel otočný kryt radiolokátoru E‑700 Kvant o průměru 7,3 m. Systém dodala kancelář Vega a ve standardním pátracím režimu rotoval rychlostí deseti obrátek za minutu. Cíl o rozměrech stíhacího letounu (tedy s odraznou plochou dvou čtverečních metrů) mohl zaměřit na vzdálenost asi 200 km, bombardér na 350 až 370 km a protilodní střelu Harpoon na více než 160 km. Mohl zjistit cíl letící ve výšce od 5 do 30 000 m, současně dokázal zachytit až 400 objektů a sledovat 120 z nich.
Kromě funkce včasné výstrahy a vzdušné kontroly mohl fungovat též jako prostředek elektronického průzkumu. Oproti americkému E‑2 navíc disponoval i zvláštním režimem sledování hladinových cílů, díky kterému by mohl navádět protilodní střely na terče za horizontem. „Mozkem“ celého komplexu byl digitální počítač s vícekanálovou sběrnicí. Obsluha by sledovala získaná data na pěti barevných displejích. Součástí výbavy měl být i špičkový inerciální a družicový navigační komplex, vyhazovače klamných cílů a přístroj pro automatické přistání.
Vstup vzduchu na hřbetě sloužil k ochlazování radaru. Energii pro palubní zařízení zajišťovala čtveřice generátorů napojená na motory, záložním zdrojem by byla vzduchem poháněná turbína v přídi. Ještě stojí za zmínku, že firma Jakovlev navrhla také další obměny letounu Jak‑44E, např. hlídkovou protiponorkovou, transportní, pátrací a záchrannou nebo požární.

Šance na vzkříšení?
Zdálo se, že zajímavý projekt Jak‑44E skončil spolu s rozpadem SSSR. Ale geopolitické změny v multipolárním světě na počátku 21. století možná způsobí, že tento stroj přece jenom vzlétne. Rusko oficiálně sdělilo, že v příštím desetiletí zahájí stavbu nové letadlové lodě. Indie za několik let zařadí do služby loď Vikramaditya (přestavěný Admirál Gorškov) a již staví první ze dvou menších nosičů ADS. Je možné, že Čína zařadí do výzbroje renovované plavidlo Varjag, a téměř jistě bude stavět vlastní letadlové lodě. A všechny zmíněné nové nosiče budou potřebovat moderní radiolokační letadla.
Zpočátku se samozřejmě mluvilo o Ka‑31, ale přinejmenším Indie už dala najevo, že bude chtít spíše stroj s pevným křídlem, na což Američané okamžitě reagovali nabídkou letounu E‑2 Hawkeye. Ale brzy přišly zprávy, že indická firma Hindustan Aeronautics Limited vedla se značkou Jakovlev jednání o případném obnovení vývoje Jak‑44E. Samo Rusko zvažuje letoun odvozený od Su‑33UB, ale údajně už padl i návrh vzkříšení Jak‑44E.
Jak‑44E byl bezesporu technicky mimořádně pokročilým letounem, který by se nejen vyrovnal americkému E‑2 Hawkeye, ale v řadě ohledů by jej i překonal, např. dvojnásobnou výdrží, možností navádět protilodní střely a schopností vzlétat z plavidel bez katapultů. Rusko, Čína i Indie takový stroj rozhodně potřebují a vzkříšení Jak‑44E by bylo finančně i technicky výhodné. Mohl by vzniknout letoun, který by se stal možná nejlepším palubním radiolokačním letadlem na světě.
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TTD letounu Jak-44E
Rozpětí křídla
25,7 m
Rozpětí po složení
12,5 m
Celková délka
20,4 m
Celková výška
8,5 m
Prázdná hmotnost
21 200 kg
Max. hmotnost
40 000 kg
Max. rychlost
740 km/h
Vytrvalost
12 hodin
Operační dostup
13 000 m
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