Transformer:
Konečně létající automobil?

Americká Agentura pro pokročilé obranné projekty (DARPA) leckdy přichází s projekty, které vypadají jako vystřižené ze sci-fi. V posledních měsících si vydobyl velkou pozornost program, který zaujal pravděpodobně už svým názvem. Cílem iniciativy Transformer je totiž vyrobit pro ozbrojené síly USA hybrid terénního auta a vrtulníku.

Koncepce „létajícího auta“ přišla na svět v bouřlivém období mezi oběma světovými válkami, kdy zaznamenávala mimořádný rozvoj letadla a motorová vozidla. Ve vojenství se tento trend odrazil mj. ve snaze „dát tankům křídla“ (více v seriálu v ATM 8 až 11/2009), zatímco civilní sektor toužil po prostředku, který bude schopen fungovat na silnici jako normální osobní auto, ale současně bude schopen i letu vzduchem. Žádný z tehdejších návrhů se ovšem neosvědčil a ani pozdější snahy vyrobit „létající auta“ vesměs neslavily úspěch. Teprve v posledních letech byly vyrobeny první stroje, které by snad mohly tuto vizi naplnit, mj. americký typ Terrafugia Transition. Možná právě proto projevila zájem i americká armáda a námořní pěchota, které by chtěly získat dopravní prostředek z této kategorie.

Požadavky a možnosti
První zprávy, že se agentura DARPA zajímá o létající auta, se objevily už v roce 2008, kdy se projekt předběžně nazýval Personal Air Vehicle Technology. Několik útržkovitých zpráv bylo uvolněno také v průběhu roku 2009, avšak podrobnosti se zveřejnily až na počátku roku 2010, kdy DARPA oznámila, že program dostane název Transformer (TX). Podrobné specifikace se publikovaly v dubnu 2010. Prostředek Transformer je oficiálně charakterizován jako „Vertical Takeoff and Landing Roadable Air Vehicle“, tedy létající stroj se svislým startem a přistáním, schopný i pohybu po silnici. V „pozemním“ režimu má být Transformer max. 9 m dlouhý, 2,5 m široký a 2,7 m vysoký. Má dopravit čtyři osoby a 450 kg nákladu, na jedno natankování má nabízet dosah 460 km a operační dostup má činit 3000 m. Požaduje se rychlost letu 224 km/h, rychlost jízdy na silnici 128 km/h a v terénu 48 km/h. Změna z režimu jízdy do režimu letu by měla být proveditelná do 60 sekund. Co je vysoce důležité, pro ovládání stroje za letu by měly postačovat běžné řidičské schopnosti, resp. neměl by být potřeba pilotní výcvik. Stroj má totiž létat částečně autonomně, mj. má samočinně zvládat vzlet i přistání. Motor má používat běžný letecký petrolej (JP-8) a pohon má být hybridní (tj. s elektrickým přenosem výkonu). DARPA popsala čtyři typické mise TX, a to výsadek z lodi na břeh, zásobování speciálních sil, vyhnutí se zaminované oblasti a rychlou zdravotnickou evakuaci.

Tým Textron, Carter a Terrafugia
Na žádost agentury DARPA o nabídku se objevily čtyři návrhy. První z nich se dá pokládat za produkt nadnárodní zbrojovky Textron, protože do týmu spadá trojice jejích dceřinných firem, a to AAI Corporation, Bell Helicopters a Textron Marine & Land Systems; k těm se připojila i společnost Carter Aviation a výše zmíněná značka Terrafugia. Základem návrhu je kombinace terénního vozu Textron Shadow a novátorského konceptu firmy Carter, jenž se označuje SR/C (Slow Rotor/Compound) či prostě „CarterCopter“. Jde o design, který spojuje určité vlastnosti vírníku, vrtulníku a stroje s pevným křídlem. Standardní vírník, jak známo, nedokáže startovat kolmo, neboť jeho rotor se roztočí až při horizontálním pohybu. SR/C však tuto nevýhodu řeší speciálním zařízením jménem „pre-rotator“, jež na zemi dokáže rotor postupně roztočit. Rotor má hodně zatížené konce listů, což způsobuje kumulaci energie (tak jako v setrvačníku), takže stroj může po zapojení tlačné vrtule takřka „vyskočit“ do vzduchu bez rozjezdu. Jak poté roste jeho horizontální rychlost, rotor se zpomaluje a větší část vztlaku generuje pevné křídlo. SR/C sice nedovede viset na místě, ale samozřejmě může „obrácením“ celého procesu kolmo přistát za použití autorotace. Návrh TX od tohoto týmu předpokládá, že rotor a křídlo budou skládací a horizontální pohonnou sílu poskytne vrtule v prstenci.

Tým Lockheed Martin a Piasecki
Na požadavky agentury DARPA reagovala i největší zbrojovka světa, firma Lockheed Martin. O jejím návrhu je ale dosud známo jen málo. Z jediné koncepční kresby a krátkého prohlášení se dá soudit, že její vize prostředku TX počítá s využitím některých součástí terénního vozidla JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), což je připravovaná náhrada automobilu HMMWV (více o tomto programu v ATM 3/2009), a s dvěma překlopnými dmychadly. Ta mají být vestavěna do štíhlého křídla, které bude upevněno ke střeše vozidla a při přechodu do jízdního režimu se otočí o 90 ° do „podélné“ polohy. Kromě značky Lockheed Martin se na tomto návrhu podílí i firma Piasecki Aircraft, jež má s dmychadly velké zkušenosti.

Návrh firmy AVX Aircraft
Třetím účastníkem výběrového řízení TX se stala malá nezávislá firma AVX Aircraft, která se poprvé zapsala do povědomí leteckých expertů i fandů svým nedávným návrhem modernizace vrtulníků OH-58 Kiowa (více v minulém ATM). Její koncept prostředku Transformer využívá podobnou aerodynamickou konfiguraci; v podstatě jde o vrtulník se dvěma souosými nosnými rotory a dvojicí malých dmychadel. V „pozemní“ podobě se listy rotorů složí směrem dozadu, zatímco dmychadla mohou poskytovat dodatečnou pohonnou sílu i při jízdě. Firma AVX ještě zdůrazňuje, že na základě svého návrhu může vyvinout bezpilotní stroj, který by mohl pomocí závěsu pod trupem dopravit náklad až 564 kg.

Návrh Logi Aerospace Tyrannos
Se zřejmě nejbizarnějším uchazečem o funkci „létajícího automobilu“ pro americké ozbrojené síly však přišla společnost Logi Aerospace, jež navázala spolupráci s firmami Trek Aerospace a ZAP Electric Vehicles a s vědeckým střediskem Southwest Research Institute. Jejich projekt jménem Tyrannos má celkem čtyři vrtule v prstencích. Z nich první je uložena pevně v přední části prostředku, další dvě jsou pohyblivě připojeny ke koncům křídla a čtvrtá se nachází mezi svislými ocasními plochami (opět s možností otáčení). Nejde však o běžné vrtule v prstencích, nýbrž o speciální konstrukci od firmy Trek Aerospace, která je v podstatě jakýmsi „kruhovým křídlem“. Onen prstenec má totiž aerodynamický profil, jenž usměrňuje vzduchový proud tak, že až polovina (!) celého tahu je produkována samotným prstencem, nikoliv silou vrtule, takže celý prvek je z hlediska využití výkonu pozoruhodně efektivní. V režimu jízdy by se měly obě poloviny křídla složit vzad podél ocasních ploch. Zdůrazňuje se i soustava aktivního zavěšení, kterou vyvíjí společnost ZAP Electric Vehicles a která má (i navzdory „sportovnímu“ vzhledu stroje) zajistit dobrou průchodnost i v těžším terénu.

Perspektivy a otazníky
V srpnu 2010 agentura DARPA rozhodla o přidělení financí na další vývoj stroje Transformer dvojici týmů, jejichž primárními představiteli jsou AAI Corporation a Lockheed Martin. Ty se nyní mají soustředit nejen na vývoj celkových demonstrátorů, ale též jednotlivých technologií, které se mohou uplatnit i jinak (mj. hybridní pohon, adaptivní profily křídla, výkonnější druhy dmychadel nebo systémy automatického řízení letu). Menší kontrakt na vývoj lehkého motoru pro TX získala firma Pratt & Whitney Rocketdyne. Celkový rozpočet projektu činí 54 milionů dolarů. Týmy nyní mají dva roky na završení teoretické fáze vývoje celého stroje a zároveň na přípravu hlavních technologií. V roce 2012 má proběhnout kritické posouzení stavu projektu a v případě pozitivního výsledku má začít stavba prototypů, jejichž letové zkoušky se plánují na rok 2015. Program Transformer samozřejmě vyvolal celou řadu otázek; jisté pochybnosti budí mj. slabé pancéřování, jež má odolávat jen lehkým zbraním, ale je zjevné, že poměrně pomalu letící Transformer bude snadným cílem i pro těžší zbraně (včetně přenosných protiletadlových raket). Objevuje se i skepse vůči plánovanému snadnému řízení, na které má stačit „obyčejný“ řidič bez pilotních schopností. DARPA už ale mnohokrát dokázala uskutečnit i projekty, které ve své době vypadaly jako čirá sci-fi (včetně Internetu), a tak lze oprávněně předpokládat, že i projekt „létajícího auta“ Transformer přinese úspěch.
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