Bojové letouny šesté generace

Červnové vydání ATM přineslo přehled bojových letounů 5. generace. Ovšem zároveň s jejich zaváděním do výzbroje již probíhají počáteční práce na letounech generace šesté, jež by měly vstoupit do služby přibližně za dvacet let. Patrně nebude překvapivé, že v tomto procesu jasně dominují nejvyspělejší státy světa, avšak poněkud nečekaně možná působí fakt, že značná část projektů stále počítá s lidskou osádkou na palubě.

Občas zaznívá tvrzení, že F-35 Lightning II bude snad poslední pilotovaný letoun amerických ozbrojených sil a že další generace stíhaček už bude výhradně bezpilotní. Na takové prognózy je však nutno pohlížet poněkud skepticky, zejména proto, že se v různé podobě objevují už od 60. let 20. století (za poslední pilotovanou stíhačku britského letectva byl paradoxně označen i typ British Aerospace Lightning). Samozřejmě nelze pochybovat o zásadním významu letadel bez lidské osádky na palubě, která už převzala značnou část rolí a v budoucnosti budou patrně plnit ještě více úkolů, ale současně je třeba brát v úvahu, že pro mnohé mise je pilot „přímo na místě“ nadále nepostradatelný. O tom asi nejlépe svědčí první studie stíhačů 6. generace, které vesměs počítají s umístěním pilota na palubě letadla. Ukazuje se totiž, že ani ty nejmodernější počítačové systémy stále nemohou na dálku zabezpečit takové „povědomí o situaci“ (situation awareness), jaké má pilot přímo v kokpitu letadla. A dokonce i optimistické prognózy rozvoje technologií naznačují, že to bude zřejmě platit i v době, kdy budou dnes nejmodernější bojové letouny odcházet ze služby a bude nezbytné je nahradit.

Boeing vs. Lockheed Martin
Zjednodušeně se dá říci, že program letounu šesté generace vzešel z konkurenčního boje dvou největších amerických zbrojovek. Značka Lockheed Martin totiž v roce 2007 navrhla, aby US Navy dalo před nákupem poslední stovky objednaných letadel Super Hornet přednost pořízení letounů F-35C; společnost Lockheed Martin prakticky postavila celou svou strategii pro příští roky právě na F-35. Ona nabídka se ale pochopitelně příliš nelíbila vedení firmy Boeing, která by tak přišla o zakázku. Boeing tedy začal intenzivně prosazovat vysoce modernizované verze letadel 4. generace F-15 Eagle a F/A-18 Hornet, tj. stíhačky F-15SE Silent Eagle a F/A-18E/F Super Hornet International (označují se i jako typy 4,75. generace), které by se už nyní mohly nakupovat bez technických a finančních problémů (jež doprovázejí program F-35), a současně navrhl námořnictvu, aby jakoby „přeskočilo“ 5. generaci a přešlo už přímo k typu 6. generace. Díky tomu začalo US Navy nad letounem 6. generace seriózně uvažovat a v červnu 2008 byly publikovány představy o stroji s provizorním názvem F/A-XX, jenž by měl po roce 2025 přijít na místo typu F/A-18E/F Super Hornet. Tabulka ukázala dva aerodynamické návrhy (klasický trup, křídlo a ocas a pokročilejší bezocasý koncept), cestovní rychlost zhruba 850 km/h a max. dolet 3300 km pro pilotovaný, resp. 5500 km pro bezpilotní stroj. O přibližně rok později byla firmou Boeing ve formě modelů a počítačové grafiky představena její vize letadla 6. generace, vyznačujícího se integrální konstrukcí bez svislých ocasních ploch. Tento koncept se objevuje dodnes, byť s určitými změnami, mj. co se týče tvaru křídla. Vizi stíhače 6. generace nabídla i firma Northrop Grumman, která u něj nejvíce zdůraznila energetické zbraně. Důležité je, že se v celém programu, který námořnictvo mezitím přejmenovalo na NGAD (Next-Generation Air Dominance) a nejnověji na ADF (Air-Dominance Fighter), rozhodně počítá s lidskou osádkou na palubě. Výsledný stroj by snad měl být „volitelně pilotovaný“ (Optionally Manned), což se dá řešit buď výrobou dvou variant (pilotované a bezpilotní) na jedné bázi, nebo jedním typem, jenž sice bude mít kokpit, bude však schopen létat i bez člověka na palubě. Letoun by měl mít vzletovou hmotnost přibližně 18 tun. Firma Boeing by od něj ale ráda odvodila také stíhač pro US Air Force, které bude zřejmě žádat těžší letoun.

Hledá se nástupce F-22
Projekt NGAD totiž vyvolal i zájem amerického letectva, jež začínalo přemýšlet nad možným nástupcem letounu F-22 Raptor. Air Force Material Command tedy na začátku listopadu 2010 zveřejnilo výzvu leteckému průmyslu, aby nabídl nějaké své představy. Program dostal jméno Next Generation Tactical Aircraft (zkracuje se na Next Gen TACAIR), a ačkoli se zatím jedná jen o první informativní krok, jeho důležitost určitě nelze podceňovat, protože se zařazováním F-35 do služby by americký zbrojní průmysl zůstal bez jakéhokoliv projektu nového stíhacího letadla. Zadání programu Next Gen TACAIR (nyní zvaného také F-X) bylo stručné, ale přesto řadu věcí naznačilo. Má se jednat o poměrně úzce specializovaný stroj, určený pro vybojování vzdušné nadvlády v prostředí, kde nepřítel disponuje silnou protivzdušnou obranou, pasivními sledovacími systémy, energetickými zbraněmi a také pokročilými prostředky elektronického a kybernetického boje. Stíhač má působit proti nepříteli s kapacitami „anti-access / area-denial“, a to v období 2030 až 2050. To všechno asi nikoho nenechalo na pochybách, že celé zadání ve skutečnosti znamená „proti Číně“. Vedle vybojování vzdušné nadvlády byla zmíněna i obrana před balistickými raketami či střelami s plochou dráhou letu; útokům na pozemní cíle se zatím přikládá menší význam, hovoří se jen o přímé letecké podpoře. Z toho všeho vyplývá i složení výzbroje, v níž mají dominovat energetické zbraně (lasery a mikrovlnné zářiče) a systémy pro kybernetický boj. Výrobci měli na vypracování návrhů jenom půldruhého měsíce, avšak lhůtu dodrželi, takže se na AFMC sešla řada avantgardních aerodynamických koncepcí. Jako patrně největší překvapení lze uvést jakési znovuzrození dvouplošníků, resp. návrhy letadel, která by měla dvě otočné či zatahovací nosné plochy. V jednom z případů jde o letoun se dvěma křídly vejcovitého tvaru, která se ve vysokých rychlostech natočí do tvaru písmene X. Jiná koncepce „dvouplošníku“ počítá s transformací do konfigurace s minimálním čelním odporem, která by umožnila dosáhnout rychlosti až Mach 4. Další studie má křídlo s měnitelnou geometrií, které by se ale otáčelo směrem „vpřed“ (mělo by tedy negativní šíp). Podobný patent od společnosti Northrop Grumman je už veřejně znám pod názvem Switchblade a objevil se v podobě letadla F/A-37 Talon v americkém akčním filmu Stealth.

Převratné technologie
Je zřejmé, že požadované výkony letounů 6. generace si vynutí i vytvoření nových technologií draku, pohonu, senzorů i výzbroje. Jednou z oblastí, kde by mělo dojít k zásadnímu zvratu, by měla být samotná technologie výroby draku. Soudobé konstrukční celky bojových letadel jsou totiž zkrátka příliš drahé. Nyní se na výrobní linku dopraví rozměrný plát hliníkové či titanové slitiny, který posléze obráběcí stroje podle počítačového modelu zpracují do potřebného tvaru. Tím se sice dosahuje mimořádné přesnosti a kvality, ale za cenu velké spotřeby energie a ztrát materiálu, protože výsledný prvek draku tvoří leckdy jen několik procent původní hmoty plátu slitiny. Při konstrukci budoucích letadel se má uplatnit také technologie, která se již ozkoušela na bezpilotním stroji X-45; díly vyrobené výše popsaným způsobem představují jenom vnitřní strukturu a nosníky, zatímco povrch letounu sestává z několika velkoplošných kompozitových panelů s minimem spojů, jež lze tedy snadno nahradit. Po ukončení plánované životnosti nebo bojovém poškození by se zkrátka vyměnil celý panel. Jinou revoluční technologií, která se má u letounů 6. generace uplatnit, je odlévání trupu z polymerové kompozitní pěny, která by měla být odolná a pevná, avšak současně pružná a nenáročná na údržbu. Do pěnové hmoty by navíc byly „zality“ LED diody nebo LCD zářiče pro zajištění optické kamufláže a v neposlední řadě hustá síť senzorů, a to včetně aktivních prvků radaru AESA. Jednou z rozvíjených koncepcí je totiž konformní radar se sférickým pokrytím, tj. systém, jehož anténou je fakticky celý povrch letounu, v němž jsou zabudovány prvky AESA. Pokud jde o pohon, pracuje se na proudových motorech s variabilním cyklem ADVENT (Adaptive Versatile Engine Technology), u kterých se má dosahovat vysoké účinnosti v daleko širším spektru rychlostí a výšek. Americký projekt vývoje agregátů takového druhu nese název VAATE (Versatile Affordable Advanced Turbine Engines). Ve vzdálenější budoucnosti by ovšem mohly na místo proudových motorů nastoupit motory pulzně-detonační (Pulse-Detonation Engines), založené na nadzvukových „explozích“ palivové směsi. V hypersonické oblasti rychlostí (nad Mach 3) se patrně uplatní jednotky typu scramjet (náporový motor s nadzvukovým spalováním).

Přístup evropských zemí
Situace v Evropě se od americké zřetelně liší. Vývoj nové generace bojových letounů probíhá, na rozdíl od USA se však (zatím) nepočítá s vývojem specializovaného stroje jen pro vzdušný boj (podobně jako nevznikl ani stíhač srovnatelný s F-22). A je to možná rozumný přístup, jak nyní ukazuje operace v Libyi, kde byly pro ničení Kaddáfího vojenských sil úspěšně nasazeny univerzální stroje F-16, F/A-18E/F, Typhoon a Rafale, kdežto F-22 zůstaly v klimatizovaných hangárech na základnách v USA, protože se v Libyi zkrátka nemohly rozumně uplatnit. Navíc je nutno zdůraznit, že trojice evropských „delta-kachen“ (Typhoon, Rafale a Gripen) je teprve na počátku své plánované životnosti a má veliký vývojový potenciál. Na počátku 90. let firmy BAE Systems a Dassault (nejprve samostatně a pak ve spolupráci) vyvinuly obtížně zjistitelné deriváty letounů Typhoon a Rafale, také firma SAAB zpracovala studii Stealth Gripen, ovšem z analýz vyplynulo, že výrazná aplikace technologií stealth by přinesla jen minimální zlepšení efektivity při plnění různorodých misí při extrémním zvýšení ceny jednoho kusu letadla. To je ostatně nyní možné pozorovat i v programu F-35, kde ochota účastnických zemí kupovat nové letouny klesá úměrně tomu, jak neustále rostou vývojové a výrobní náklady. Navíc bylo jasné, že vytvořit v Evropě konkurenci F-35 (o F-22 nemluvě) je prakticky zcela vyloučené, takže se západoevropské státy zaměřily na bezpilotní letadla (více v ATM 5/2011). Ta by se mohla stát doplňkem pilotovaných letounů hlavně při plnění specifických misí, při nichž existuje největší riziko přímého ohrožení (např. umlčování nepřátelské PVO). Zatímco britský BAE Taranis už lze pokládat za prototyp letounu, který by mohl kolem roku 2020 vstoupit do řadové výzbroje, mezinárodní projekt nEUROn pod vedením značky Dassault se pokládá spíše za demonstrátor nových technologií. Ovšem i to se může změnit, neboť firma SAAB patrně nehodlá čekat a již v předstihu prezentovala operační derivát prostředku nEUROn, jímž je nadzvukový bezpilotní letoun s měnitelnou geometrií křídla a čtyřmi raketami vzduch-vzduch. Všeobecně se čeká, že na palubě budoucího evropského bojového letadla pilot nebude. O možném nástupci dnešních „delta-kachen“ se dá asi jen spekulovat, avšak zástupce firmy BAE Systems na veletrhu IDET 2011 naznačil, že by to znovu mohl být pilotovaný stroj.

Japonský program i3
Pozoruhodné množství konkrétních informací o chystaném stroji 6. generace uvolnil japonský Institut pro technický výzkum a vývoj (TRDI), jenž v srpnu 2010 publikoval sérii prezentací o programu letounu jménem i3 (Informed, Intelligent, Instantaneous). Ty vznikly jako reakce na iniciativu japonského ministerstva obrany Future Fighter Research & Development Vision, ve které se požadovala vize letounu pro období po roce 2030. Jednoznačně se počítá s pilotem na palubě; bezpilotní bojové stroje mají představovat jen doplňkovou a podpůrnou složku. Jak se asi dá očekávat, koncept i3 je řešen s vysokým důrazem na obtížnou zjistitelnost, mj. postrádá svislé ocasní plochy. Pohon by měla zajistit dvojice motorů s tahem po minimálně 130 kN; na vývoji podobného agregátu už pracuje značka Ishikawajima-Harima. Vzhledem ke kompaktní konstrukci i3 se od motorů žádá menší průměr, než který mají nynější agregáty s tímto tahem, což logicky znamená vyšší účinnost. V budoucím japonském leteckém motoru by měl lopatku turbíny tvořit jediný krystal, statická část motoru má být zhotovena z keramických kompozitů. Průměr motoru se tak má zmenšit o 10 %, což zmenši celkový průřez zhruba o pětinu. Překryt kokpitu má být zhotoven z materiálů podobných těm, jež se už nyní používají na obrazovkách plasmových televizí. Pohlcují některé rádiové frekvence, ale zůstávají průhledné pro viditelné záření. Na čelní kryt radaru se počítá s tzv. metamateriály, jejichž struktura dovoluje „vedení“ elektromagnetických vln, takže radom bude prakticky „průhledný“ jen pro kmitočty vlastního radaru. Samotný radar má být systém AESA s prvky z nitridů galia, jež jsou údajně až o 20 % efektivnější než nynější prvky na bázi arsenidů galia. Informace ze všech senzorů by měly být spojovány do jediného datového celku, který pak budou sdílet všechny stíhačky v letce. TRDI u svého projektu velmi zdůrazňuje právě „networking“, tedy úzké datové propojení letounů i3 mezi sebou navzájem i s dalšími spojeneckými stroji na bojišti, zvláště bezpilotními bojovými letouny a letadly AWACS. Celá palubní elektronika má být postavena nikoliv na elektrických vodičích, nýbrž na optických vláknech. Kromě řízených střel má i3 nést zejména infračervený laser, umístěný ve věžičce pod trupem či pod křídlem.

Informace z Číny a Ruska
V loňském roce se objevily i neoficiální informace, že první práce na letadle šesté generace už zahájila také Čína. Na letecké výstavě Zhuhai 2010 unikla na veřejnost počítačová grafika, jež zobrazuje velice avantgardě řešený dvoumístný stroj, který je vyzbrojený nejen raketami, ale i laserovými zbraněmi. Tvary trupu a nasávacích otvorů napovídají, že by k jeho pohonu mohly sloužit pulzně-detonační (a)nebo náporové motory a že stroj by mohl dosáhnout hypersonické rychlosti. Samozřejmě je velkou otázkou, do jaké míry se dá takový koncept vůbec považovat za relevantní a kdy by takový stroj mohl vstoupit do služby, ovšem přece jen z něj lze alespoň rámcově usuzovat na směry čínského vývoje. První zprávy o přípravách letadla 6. generace se objevily i v Rusku; generální ředitel podniku NPO Saturn Ilja Fedorov v březnu 2011 oznámil existenci projektu pulzního motoru, určeného pro „letoun příští generace“. Není ale jasné, zda půjde o bezpilotní letoun, který doplní pilotovanou stíhačku Suchoj PAK FA, nebo zda už jde o projekt budoucího nástupce PAK FA. Je zřejmé, že v současnosti se téměř celé úsilí ruského leteckého průmyslu upírá na dovedení projektu PAK FA do stádia sériové produkce a existuje úsilí všechny technologie, u kterých je to jen trochu možné, zapracovat ještě do tohoto letadla, aby vstoupilo na trh s co nejlepší technickou úrovní. Prvky, u nichž to možné není (jako právě pulzní motor), se patrně rozvíjejí jako samostatné projekty, které ale rozhodně nemají prioritu. Celkově lze říci, že vývoj bojových letounů 6. generace se nyní nalézá ve své úvodní fázi, kdy ozbrojené síly definují požadavky, výrobci letounů nabízejí prvotní představy a subdodavatelé pracují na technologiích. Podle záměrů zbrojovky Boeing by se demonstrátor či prototyp ADF mohl vznést po roce 2020 a do výzbroje by měl (jako náhrada F/A-18E/F) vstoupit asi po roce 2025. Americké i japonské vzdušné síly předpokládají, že stíhačky šesté generace by měly být k dispozici snad kolem roku 2030. Vzhledem k mimořádné finanční náročnosti vývoje se však musí počítat s tím, že realizace těchto ambiciózních plánů bude záležet především na tom, zda získají i dostatečnou politickou a ekonomickou podporu.
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