Joint Heavy Lift

19. září 2005 přidělila americká armáda pět kontraktů na vývoj kolmo startujícího dopravního letadla Joint Heavy Lift. Návrhy jednotlivých účastníků naznačují, jakými směry se může vyvíjet vojenská letecká doprava.

Základy projektu JHL lze vysledovat do poloviny 90. let, kdy byly zveřejněny první přesnější koncepty transformace americké armády. Základem budoucí US Army budou bojová vozidla programu Future Combat System, jejichž hmotnost nepřekročí 20 tun. Již dnes armáda používá vozidla Stryker o této hmotnosti. Hlavním požadavkem na budoucí dopravní letadlo je tedy nosnost 20 tun, zatímco dnešní CH‑47D Chinook unese nejvýše 10 tun.
O podobný stroj jevily zájem i námořnictvo a námořní pěchota, které hledaly náhradu za velké dopravní vrtulníky CH‑53E Super Stallion. Na základě požadavků tří složek ozbrojených sil byl zformován projekt Joint Transport Rotorcraft. Požadavky zněly na přepravu 20 tun na vzdálenost 500 km bez použití jakékoliv dráhy, tj. s kolmým startem a přistáním. Při krátkém startu a přistání se požadoval dolet 1000 km.
Námořnictvo a námořní pěchota ale usoudily, že tak výkonný typ nepotřebují, a v říjnu 2000 program opustily. Nástupcem CH‑53E bude jeho hloubková modernizace CH‑53X, známá také pod názvem HLR (Heavy Lift Replacement). Připravovaná helikoptéra dopraví náklad 13 600 kg na vzdálenost 205 km, což postačí k přepravě dvojice plně vyzbrojených automobilů HMMWV. Počáteční operační způsobilosti CH‑53X má být dosaženo v roce 2015.

Náročné požadavky
Projekt Joint Transport Rotorcraft tak zůstal výlučně v režii armády, která jej přejmenovala na Future Transport Rotorcraft. V listopadu 2001 byl název změněn na Air Maneuver Transport a v loňském roce opět (a snad už naposledy) na Joint Heavy Lift. Proč Joint? Pentagon totiž nakonec rozhodl, že se námořnictvo do projektu přece jen zapojí; zřejmě nebude nakupovat sériové stroje, ale bude se účastnit vývoje a pomůže při stanovování požadavků, aby se síly armády mohly zapojit do kombinovaných operací v úzké spolupráci s námořnictvem.
Výsledný stroj Joint Heavy Lift má být schopen přepravit zátěž 20 tun na vzdálenost nejméně 460 km. S nákladem 16 tun má mít dolet 930 km a s 26 tunami na palubě až 390 km. Rovněž by měl startovat a přistávat na palubách válečných lodí a měl by bez jakýchkoli omezení operovat v nadmořských výškách okolo 1200 m a za teplot kolem 35 °C.
19. září 2005 armáda oznámila, že vybrala pět návrhů pro první kolo výběrového řízení a přidělila jim celkovou částku třiceti milionů dolarů na vývoj. Od tohoto data mají vývojové týmy 18 měsíců na to, aby předložily zcela konkrétní návrhy způsobilé pro stavbu demonstrátorů. Ty mají vzlétnout okolo roku 2012 a do tří let má následovat prototyp sériové verze. Od roku 2020 mají sériové stroje začít nahrazovat vrtulníky CH‑47.

Čtyři překlopné rotory
Z pěti návrhů zvažovaných pro Joint Heavy Lift bývá nejčastěji zmiňován konvertoplán Quad TiltRotor (QTR), který je společným dílem firem Bell Helicopters a Boeing. S typem QTR se počítalo už v roce 1998 při zahájení původního projektu Joint Transport  Rotorcraft a obvykle se soudí, že má i největší šance zvítězit v konkurzu Joint Heavy Lift.
QTR využívá stejnou koncepci jako V‑22 Osprey, tedy překlopné rotory. Na rozdíl od V‑22 však má dvě tandemová křídla a také dvě dvojice překlopných rotorů. V zájmu zjednodušení vývoje se počítá s převzetím křídel, motorů a rotorů V‑22, ačkoli zadní křídlo bude proti V‑22 prodlouženo. V původních návrzích byla obsažena i svislá ocasní plocha, ale v novější podobě už tento prvek chybí. Kvůli příbuznosti s V‑22 se pro QTR mnohdy užívá neoficiální název V‑44. Rozměry QTR mají být podobné letounu C‑130 a maximální vzletová hmotnost bude cca 67 tun. Cestovní rychlost bude 510 km/h a maximální až 560 km/h.
Tým Bell a Boeing ovšem má s návrhem QTR daleko větší ambice. Kromě snahy o získání kontraktu na Joint Heavy Lift doufá, že se mu přece jen podaří prodat chystaná letadla i námořnictvu a námořní pěchotě jako stroje pro zásobování letadlových lodí a invazní operace. QTR byl nabízen i letectvu jako nástupce typu C‑130, ale letectvo určilo, že náhradou Herculesu bude letoun s krátkým, nikoli kolmým startem. Od QTR mohou být odvozeny i různé speciální modifikace, např. vzdušný tanker nebo „dělový letoun“ podobný dnešnímu AC‑130 Spectre.

Optimalizace listů rotoru
Druhý návrh Joint Heavy Lift je čistě dílem firmy Boeing. Jde o transportní vrtulník ATRH (Advanced Tandem Rotor Helicopter) se dvěma tandemovými nosnými rotory. Svou celkovou koncepcí se má podobat současnému vrtulníku CH‑47 Chinook a bude dosahovat cestovní rychlosti 310 km/h. Avšak samotný princip tandemových rotorů se dnes pokládá za překonaný a design ATRH zřejmě nemá mnoho šancí na úspěch.
Boeing má vztah i ke třetímu financovanému konceptu, kterým je konvertoplán s optimalizací rychlosti rotorových listů (OSTR, Optimum Speed Tilt Rotor). Vyvíjí jej firma Frontier Aircraft, jíž vlastní konstruktér Abraham Karem. Vznikla poté, co Karem prodal svou předchozí firmu Frontier Systems korporaci Boeing. Ta může používat systém optimalizace rychlosti listů rotorů u bezpilotních letadel, zatímco Karem si ponechal práva na její aplikaci u letadel pilotovaných.
Optimalizace rychlosti listů spočívá v tom, že při vodorovném letu, kdy je zátěž listů minimální, lze snížit otáčky rotoru, aniž by došlo ke ztrátě vztlaku. K tomu je ale nezbytné použít vícestupňovou převodovku, aby se otáčky rotoru daly měnit při konstantních otáčkách motoru. Tento princip využívá například malý bezpilotní vrtulník Boeing A160 Hummingbird. Perspektivní konvertoplán Frontier Aircraft OSTR bude mít cestovní rychlost až 575 km/h.

Dvakrát Sikorsky X2
Poslední dva návrhy jsou produkty firmy Sikorsky. Oba dva mají využívat princip dvou souosých nosných rotorů. Helikoptéry se souosými rotory jsou dnes spojovány především s ruskou firmou Kamov. Sikorsky je vlastně jediná společnost v západním světě, jež se tímto principem systematicky zabývá.
Ovšem rotory firmy Sikorsky pojmenované ABC (Advancing Blade Concept) se od uspořádání vrtulníků Kamov liší. Při vysokých dopředných rychlostech totiž vzniká vztlak prakticky pouze na listech, které se pohybují „vpřed“. Kontrolní systém ABC tedy u listů pohybujících se „vzad“ samočinně snižuje úhel náběhu, čímž klesá jejich aerodynamický odpor, což umožňuje dosahovat vyšších rychlostí. Roku 1973 vzlétl vrtulník Sikorsky XH‑59A s firemním názvem S‑69, který měl kromě dvou souosých rotorů systému ABC i dva pomocné proudové motory, s nimiž dosahoval rychlosti až 487 km/h.
V červnu 2005 společnost Sikorsky oznámila, že staví pokusný vrtulník X2, který bude mít dva souosé čtyřlisté nosné rotory systému ABC a navíc pětilistou tlačnou vrtuli na zádi. První let je naplánován na konec roku 2006. Pro projekt Joint Heavy Lift bude Sikorsky vyvíjet dva designy. X2C (Crane) pouze se dvěma nosnými rotory má dosahovat cestovní rychlosti 310 km/h, kdežto X2HSL (High Speed Lifter) bude mít i tlačné vrtule, se kterými bude mít cestovní rychlost přes 500 km/h.

US Army zvažovala Mi‑26
Kromě těchto pěti návrhů se komise Joint Heavy Lift zabývala i otázkou, jestli by bylo možné použít pro tento program nějaký existující typ vrtulníku. Žádný americký typ však ani zdaleka nedosahuje požadovaných parametrů. Experti pak dost paradoxně dospěli k závěru, že jediný vrtulník na světě, který se může přiblížit specifikacím Joint Heavy Lift, je ruský gigant Mil Mi‑26 Halo; více o něm najdete v ATM č. 8/2004.
Mi‑26 je největší sériově vyráběný vrtulník a jeho nosnost je okolo 20 tun. Dosahuje maximální rychlosti 295 km/h a cestovní rychlosti 255 km/h. Americká armáda měla už před několika lety možnost Mi‑26 testovat a její hodnocení bylo vysoce pozitivní. A nedávno dokonce oficiálně prohlásila, že Mi‑26 má potenciál splnit požadavky Joint Heavy Lift. Představa Mi‑26 ve službách US Army se může zdát groteskní, ale je známo, že USA používají hned několik typů techniky ruského původu, např. létající terč MA‑31 popsaný v minulém ATM. Posuzování Mi‑26 v každém případě ukazuje, jakou důležitost armáda projektu JHL přikládá, neboť na něm závisí její budoucí mobilita.
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