Su-35:
Krok k páté generaci

19. února 2008 se uskutečnil první let bojového letounu Suchoj Su‑35. Stíhač označovaný za generaci „4++“ představuje spojení konstrukční filozofie 4. generace s prvky, které byly vyvinuty pro stroje generace páté.

Ruský bojový letoun Su‑27 je často pokládán za vůbec nejlepší stíhač 4. generace. Toto hodnocení zdůrazňují jeho nové verze, které svými výkony často předčí stroje vyvinuté mnohem později než původní konstrukce Su‑27. Nejnovějším a patrně i posledním členem velmi rozvětvené rodiny „sedmadvacítek“ je Su‑35, jehož úkolem je přivést letectvo Ruské federace a případně i dalších zájemců do 21. století.

Staronový název
Jméno Su‑35 se na scéně neobjevuje poprvé. V 80. a 90. letech se používalo pro projekt komplexní modernizace úspěšného typu Suchoj Su‑27. Program původně nesl název Su‑27M a působivější označení Su‑35 bylo patrně zvoleno hlavně kvůli marketingovému efektu. První kus Su‑27M byl vyroben v roce 1988 a následovalo ještě šestnáct strojů včetně jednoho dvoumístného Su‑35UB (viz Armádní technický magazín 1/2007). Verze Su‑27M se od základní podoby Su‑27 odlišuje zejména kachními plochami a zdokonaleným přístrojovým vybavením.
Nejznámější byl Su‑35 s trupovým číslem 711, obvykle nazývaný Su‑37. Obdržel nový radiolokátor N‑011M se zfázovanou anténní mřížkou a motory AL‑31FP, jejichž kruhové trysky byly schopné vychylovat tah ve svislé rovině. Su‑37 neboli „Terminátor“ si díky skvělým manévrovacím schopnostem získal velkou popularitu na leteckých dnech a upravené stíhače Su‑35RV létají v barvách akrobatické skupiny Russkije Viťazi, avšak komerčního úspěchu projekt Su‑27M/35/37 nikdy nedosáhl.
Jedním z důvodů byla i atraktivita dvoumístných víceúčelových strojů série Su‑30MK, které si našly nemálo zákazníků. Poněkud ve stínu úspěchu Su‑30MK také zůstala od roku 2003 probíhající modernizace stíhačů Su‑27 ruského letectva na standard Su‑27SM (resp. Su‑27UBM v případě dvoumístných letadel). A název Su‑35 se podruhé objevil právě v této souvislosti. Krátce po začátku programu bylo oznámeno, že upgrade na verzi Su‑27SM/UBM je jen první krok a má následovat „druhá vlna“, o jejímž výsledku se začalo mluvit jako o Su‑27SM2, Su‑27BM (Bolšaja Moděrnizacija) či Su‑35. Kvůli odlišení od původního Su‑35 (čili Su‑27M) bývá nazýván také Su‑35BM nebo Su‑35‑1.

Krok k páté generaci
S novým strojem se veřejnost mohla poprvé seznámit na veletrhu v Dubaji v prosinci 2003, kde byl předveden jeho model. Ten se poté objevil na mnoha dalších výstavách a postupně přibývalo i konkrétnějších údajů o novém stíhači. Pokud Su‑27SM/UBM (čili „první vlna“ modernizace letounů ruského letectva) a exportní řada Su‑30MK patří do 4,5. generace, pak Su‑35 bývá označován za zástupce specifické generace „4++“.
Su‑35 představuje nejvyšší úroveň, na níž lze upravit stroj se základní konstrukcí z poloviny 70. let. Su‑35 je tedy letounem 4. generace, který ovšem obsahuje maximum prvků vyvinutých pro letouny 5. generace. Vlastní typ 5. generace známý pod jménem PAK FA má vstoupit do služby snad v roce 2015, takže Su‑35 má fungovat jako svým způsobem „přechodový“ stroj, který zajistí technickou kontinuitu. Velká část přístrojového vybavení Su‑35 je shodná s tím, které se má objevit v prvních sériích PAK FA. Ty mají patřit do standardu „5-“ a až letouny pozdějších sérií budou plnohodnotnými zástupci 5. generace. Vedle Su‑35 je jako stroj úrovně „4++“ popisován i MiG‑35.
Prototyp Su‑35 byl vystaven na veletrhu MAKS 2007, kde byl asi nejočekávanějším exponátem. Mluvilo se o začátku jeho letových zkoušek ještě v průběhu roku 2007, avšak nakonec byly posunuty až na letošní rok. První vzlet se tedy odehrál 19. února 2008. Su‑35 se vznesl z dráhy letiště Žukovskij u Moskvy a pilotoval jej zasloužilý zkušební pilot Sergej Bogdan. Během tohoto roku mají vzlétnout další dva stroje. Výrobu zajišťuje závod KnAAPO v Komsomolsku nad Amurem.

Bez kachních ploch
Na první pohled je letoun Su‑35 pouze obtížně rozeznatelný od standardního Su‑27. Nepatrně odlišná je příď, vírové přechody křídla a trupu a kýlovky pod svislými ocasními plochami. Jako nejspolehlivější znak se zdá být záďové „žihadlo“ mezi motory, které je u Su‑35 poněkud větší a má oblejší tvary. Při čelním pohledu jsou patrné rozměrnější a mírně odlišně řešené vstupy vzduchu pro motory. Skutečnost je ovšem taková, že z původního Su‑27 příliš nezbylo. Dokonce i celý drak byl „znovu postaven“ za rozsáhlého využití kompozitů. Díky přepracované konstrukci pojmou nádrže o 20 % více paliva.
Při prezentaci modelu Su‑35 způsobil velké překvapení fakt, že letoun není vybaven kachními plochami. Ty byly totiž pokládány za jeden z hlavních posunů ve vývoji rodiny Su‑27 a výkonnější varianty Su‑30MK (jako indické Su‑30MKI) se od „slabších“ liší právě také kachními plochami. Vysvětlení OAO Suchoj bylo velmi prosté: Kachní plochy přinášejí vyšší aerodynamický odpor, což znamená nižší rychlost a vyšší spotřebu paliva. Jejich přínos k obratnosti lze efektivně nahradit vychylováním tahu ve dvou rovinách. V případě Su‑35 k tomu přispívá rovněž supermoderní systém řízení fly‑by‑wire KSU‑35.
K rozhodnutí nepoužít kachní plochy zřejmě přispěl i fakt, že výrazně zvětšují radarovou odraznou plochu. Su‑35 má radarový průřez oproti Su‑27 podstatně zmenšený, avšak přesná oficiální čísla zveřejněna nebyla; neoficiálně se uvádí, že se podařilo snížit čelní radarový průřez pod hodnotu 1 m2. Celý drak Su‑35 je opatřen absorpční barvou a kryt kabiny má elektricky vodivý povrch. Problémem nicméně zůstávají vstupy vzduchu, za kterými jsou přímo „vidět“ lopatky motorů, a pochopitelně také výzbroj nesená pod externími závěsníky.

Diskuse o motorech
Motory pohánějící Su‑35 budily od začátku velké debaty, neboť už v roce 2003 bylo uvedeno, že bude mít dvě pohonné jednotky AL‑41F1A. Zdálo se to velmi zvláštní, neboť agregát AL‑41F je rozměrově naprosto odlišný od AL‑31F, jehož různé verze dosud poháněly všechny členy rodiny Su‑27. Montáž AL‑41F do Su‑27 by nejspíše byla možná, vyžadovala by ovšem úplnou přestavbu zádi draku, což na maketě Su‑35 nebylo patrné.
Posléze se ukázalo, že šlo o nedorozumění, které vzniklo z ne příliš šťastně zvoleného názvu onoho motoru. Agregát AL‑41F1A představuje (podobně jako celý Su‑35) „přechodový“ typ, který rozměry odpovídá původnímu AL‑31F, ale generačně je na úrovni AL‑41F. Zjednodušeně se dá říci, že AL‑41F1A je AL‑31F „znovu postavený“ pomocí technologií a materiálů typu AL‑41F. Aby se předešlo dalším nedorozuměním, pro motor se dnes obvykle užívá vývojové označení výrobce Saturn 117S. Sériová verze by údajně mohla nést pojmenování AL‑35F.
Motor 117S je produktem spolupráce firmy NPO Saturn s podnikem Ufa MPO. Ve srovnání s AL‑31F je lehčí a výkonnější; maximální tah ve standardním režimu činí 86,3 kN, s přídavným spalováním až 142 kN. Tryska umožňuje vychylování tahu v libovolném směru do úhlu 15 stupňů. Letoun má i schopnost „supercruise“ (neboli let nadzvukovou rychlostí bez přídavného spalování), ale kvůli externě neseným zbraním nejspíše půjde jen o těsně nadzvukovou rychlost, nikoli rychlost přes Mach 1,5, jíž při „supercruise“ dosahuje americký F‑22 Raptor.

Přístrojové vybavení
Použití prvků letounů 5. generace se týká hlavně přístrojového vybavení Su‑35. V přídi je instalován radiolokátor N‑035 Irbis od NIIP Tichomirova. Patří mezi komplexy s pasivní zfázovanou anténou a elektronickým vychylováním paprsku. Anténa je ovšem zároveň pohyblivá i mechanicky, díky čemuž má přístroj pokrytí přední polosféry v úhlu 120 stupňů. Může sledovat 30 vzdušných cílů a útočit na osm z nich, popř. sledovat čtyři pozemní cíle a útočit na dva. Cíl o velikosti běžného stíhače může zachytit na vzdálenost až 400 km.
Ke sledování zadní polosféry bude sloužit malý radar Fazotron N‑012 Kopjo‑DL v zadním „žihadle“. Pro pasivní pozorování cílů má Su‑35 před pilotní kabinou umístěn výkonný optoelektronický komplex OLS‑35, který obsahuje televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Vzdušný cíl detekuje na vzdálenost 50 km na vstřícném či 90 km na odletovém kursu a může sledovat čtyři cíle současně. V kabině se nacházejí dvě ploché barevné obrazovky MFI‑35 o úhlopříčce 15 palců, průhledový displej se zorným polem 30×20 stupňů a přilbový zaměřovač IKŠ‑1M. Řídicí prvky jsou umístěny podle principu HOTAS. Veškeré vybavení je kompatibilní se standardem MIL‑STD‑1553B.
Ochranu zajišťuje systém elektronického boje L‑175M Chibiny‑M, o němž je však dosud známo málo. Zjišťuje ozáření radarem nebo laserem a odpálení střely proti letounu, může provádět aktivní směrované rušení a jeho součástí jsou také vyhazovače klamných cílů. U sériových letounů se počítá s použitím tažených návnad a rušičů komplexu Lovuška a jistě také s instalací ionizačního generátoru (tzv. „plazmový stealth“).

Široká škála výzbroje
Hlavňová výzbroj se shoduje se Su‑27. Tvoří ji 30mm kanon typu GŠ‑30‑1 se zásobou 150 nábojů. Externí výzbroj lze umístit pod dvanáct závěsů, a to dva mezi motory, dva pod motory, tři pod každou polovinou křídla a dva na koncích křídla (tyto koncové závěsy ovšem slouží primárně pro instalaci kontejnerů systému elektronického boje). Protivzdušnou výzbroj budou tvořit různé kombinace raket krátkého doletu R‑73 a středního doletu R‑27 a R‑77; perspektivně by je mohla doplnit střela dlouhého dosahu R‑72 (více v Armádním technickém magazínu 2/2006), ale o její sériové výrobě dosud nebylo rozhodnuto.
Rozsáhlá je samozřejmě i škála protizemních zbraní. Lze uvést mj. pumy KAB‑500 a KAB‑1500 vybavené televizním, laserovým či družicovým naváděním, protizemní rakety Ch‑29L/T, těžké střely proti pozemním či námořním cílům Ch‑59MK, protiradarové střely Ch‑31P a Ch‑58UŠE a v neposlední řadě protilodní zbraně Ch‑61 Jachont, BrahMos nebo 3M14AE/3M54AE Klub‑A. Nejvyšší hmotnost nesené výzbroje činí 8000 kg.
Původně se předpokládalo, že na verzi Su‑35 bude modernizována část strojů Su‑27 ruského letectva. Ale vzhledem k tomu, že už jde vlastně o úplně jiné letadlo, byla tato myšlenka postupně opuštěna. Nyní už představitelé ruského letectva hovoří o tom, že od roku 2010 by ruské vzdušné síly měly začít odebírat nově vyrobené Su‑35. Firma Suchoj samozřejmě doufá také v úspěch na světovém trhu. Intenzivně propaguje letoun v asijských zemích (zejména Číně a Indii) a zájem vyjádřily i dva státy Latinské Ameriky, Brazílie a Venezuela. Letoun Su‑35 by se měl na trhu stát soupeřem nových verzí amerického stíhače F/A‑18E/F Super Hornet. A jelikož Suchoj slibuje nanejvýš výhodnou cenu Su‑35, jistě to nebude soupeř slabý.
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TTD bojového letounu Su-35
Rozpětí křídla
15,3 m
Celková délka
21,9 m
Celková výška
5,9 m
Běžná vzletová hmotnost
25 300 kg
Max. vzletová hmotnost
34 500 kg
Max. rychlost ve výšce
2400 km/h
Max. rychlost u země
1400 km/h
Standardní akční rádius
1580 km
Max. předávací dolet
4500 km
Operační dostup
18 000 m
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