Systém bezpilotních letounů Jakovlev Proryv

O významu bezpilotních letadel pro ozbrojené síly vyspělých států nelze pochybovat. Značnou důležitost jim přikládá i letectvo Ruské federace, jehož velitel generálplukovník Zelin oznámil, že do roku 2025 by měly stroje bez osádky tvořit až 40 % sestavy letectva. Měly by plnit nejen průzkumné, ale také bojové úkoly. Jedním z kandidátů je systém Jakovlev Proryv, který vyniká právě zejména schopností plnit široké spektrum misí.

Konstrukční kancelář Jakovlev je známa hlavně jako tvůrce cvičných a dopravních letadel, ale poněkud méně se ví, že vyvinula i taktický bezpilotní stroj pro průzkum bojiště Šmel (známý i jako Pčela), vlastně jediný prostředek této kategorie, který sovětská armáda vlastnila. V oboru bezpilotních letadel se Jakovlev angažuje i nadále. V roce 2006 představil projekt Proryv, jenž má ruskému letectvu poskytnout tři technicky příbuzné bezpilotní letouny s dlouhým doletem, které mají plnit roli průzkumnou, radiolokační a útočnou. Jejich atraktivitu navíc zvyšuje fakt, že jsou vzdáleně příbuzné cvičnému letounu Jak-130.

Plány rozvoje Jak-130
První zprávy o letounu bez osádky odvozeném od cvičného typu Jak-130 se objevily už někdy na přelomu století. Tehdy byl publikován plán možného rozvoje základní cvičné verze, od níž mohl být odvozen nejen palubní cvičný letoun, průzkumný stroj, stíhací bombardér, bitevník a „létající rušič“ (čili verze pro elektronický boj), ale rovněž bezpilotní průzkumný nebo úderný letoun, tehdy nazývaný Jak-133BR. Na rozdíl od uvedených pilotovaných obměn se ovšem od základního provedení zásadně odlišoval; kresby ukazovaly „plochý“ letoun s trojúhelníkovým půdorysem (tedy létající deltakřídlo) bez jakýchkoli ocasních ploch. Společnost Jakovlev však přesto oznámila, že Jak-133BR má mít s letounem Jak-130 až 40 % společných součástí; mělo by jít hlavně o pohonnou soustavu, hydraulické systémy, avioniku a podvozek. Toto zajímavé tvrzení bylo zopakováno i po kompletním přepracování celého programu bezpilotního letounu na bázi Jak-130. Detaily byly o něm zveřejněny v roce 2006, kdy systém dostal jméno Proryv. Pojem „systém“ zřejmě nejlépe vystihuje podstatu tohoto návrhu, jelikož nejde o jeden letoun, ale spíše o „rodinu“ tří příbuzných letadel, která mají (vedle údajné 40procentní kompatibility se součástkovou základnou Jak-130) vzájemně společných 50 až 70 % součástek, ačkoliv mají sloužit pro plnění značně odlišných skupin úkolů.

Průzkumná a radarová verze
Základní, resp. pro všechna tři letadla systému Proryv společnou součást představuje centrální trupový úsek, k němuž se připojují všechny ostatní komponenty. První typ „rodiny“ se nazývá Proryv-R (razvědčik) a měl by sloužit pro průzkum. K základnímu dílu bude připojeno dlouhé štíhlé křídlo, dost nezvykle koncipované ocasní plochy tvaru A, hřbetní pouzdro s proudovým motorem s vysokým obtokovým poměrem a konečně charakteristická zaoblená příďová sekce ukrývající rozměrnou anténu pro komunikaci s družicemi. Pod přídí má být instalován kulový blok s elektrooptickými senzory; dá se očekávat i použití velkého průzkumného radiolokátoru s bočním vyzařováním. Druhým členem „rodiny“ bude Proryv-RLD, sloužící jako letadlo pro radiolokační hlídkovaní (radiolokacionnyj dozor), tj. v západní terminologii včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu (AEW&C, popř. AWACS). Křídlo, ocasní plochy, motor i příď se budou vesměs shodovat s výše popsaným průzkumným letadlem, nebude však montováno senzorové pouzdro pod přídí, kdežto na horní část motorové gondoly bude umístěn kryt radarové antény. Nezvyklý trojúhelníkový tvar krytu napovídá, že půjde o systém s elektronickým směrováním paprsku, jímž může být vybaven i konkurenční Suchoj Zond-1. (Více o tomto projektu najdete v Armádním technickém magazínu 8/2006.)

Rychlý útočník Proryv-U
Třetím příslušníkem systému Proryv má být bezpilotní útočný letoun Proryv-U (udarnyj), jenž se od prvních dvou odlišuje podstatně více. Na rozdíl od nich je samozřejmě určen pro vysoké rychlosti (v jeho případě těsně podzvukové), takže má mohutnější šípové křídlo, hrotitý konec trupu bez ocasních ploch a zašpičatělou příď s „ozubeným“ vstupem vzduchu k motoru, jehož plochý a zaoblený kryt tvoří vlastně jen „zvýšení“ hřbetní linie centrálního trupového dílu. Ve vnitřních prostorách (jež u předchozích dvou modifikací zřejmě obsahují elektroniku) by měla být nesena výzbroj o hmotnosti až 3000 kg. Proryv-U představuje ekvivalent dnes rozvíjených amerických bezpilotních bojových letounů kategorie stealth, zejména X-47 Pegasus; v ruském prostředí pak jde zároveň o konkurenci typu MiG Skat, jenž byl předveden na veletrhu MAKS 2007. Průzkumné a radiolokační provedení prostředku Proryv zase konkuruje letadlům Suchoj Zond. Firma Jakovlev zřejmě sází na to, že ruské letectvo bude mít o její stroje zájem zejména kvůli této pozoruhodné technické kompatibilitě, jež by samozřejmě znamenala zjednodušení a zlevnění provozu, údržby a veškeré logistické podpory.

Nerovnoměrnost vývoje
Závěrem je ovšem nutno poznamenat, že vysoce pokročilé návrhy velkých bezpilotních strojů (jako Zond, Skat či právě Proryv) představují pouze jednu stranu mince. Svou konstrukcí jsou totiž poměrně blízké pilotovaným letounům, a proto pro zavedené letecké firmy (jako Suchoj, MiG a Jakovlev) neznamená jejich vývoj zase takový problém. Jinou kategorii ale tvoří menší taktická letadla bez osádky pro sledování bojiště („battlefield UAVs“), která představují úplně odlišnou konstrukční filozofii, s níž mají ruské firmy značně omezené zkušenosti. Výsledkem je to, že ruské letectvo dokonce koupilo určitý počet letadel tohoto druhu od Izraele (viz ATM 10/2009). Je příznačné, že v USA se vývojem takových strojů už řadu let zabývají spíše menší a vysoce specializované firmy jako General Atomics nebo AeroVironment, kdežto v Rusku se tento úzký sektor teprve tvoří (např. podniky Vega či Luč). Jedním z řešení by snad mohla být právě kooperace se zahraničními partnery. Ostatně i na programu Jakovlev Proryv se částečně podílí italská společnost Alenia, což ale není příliš veliké překvapení, protože i Jak-130 vznikl díky podpoře italské značky Aermacchi. Otázkou ale samozřejmě je, zda budou západní firmy nadále ochotné poskytovat Rusku potřebné technologie.
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