TTS:
Další projekt Ruska a Indie

Rusko a Indie jsou těsnými spojenci v politické, ekonomické i vojenské oblasti. Svědčí o tom také řada společných zbrojních projektů, jejichž příkladem je taktický transportní letoun pro letecké síly obou zemí.

Rusko‑indický projekt nového transportního letounu je znám pod několika názvy. Ruské zdroje nejčastěji používají označení TTS (taktičeskij transportnyj samoljot), popř. i MTS (mnogocelevoj transportnyj samoljot). V ruském letectvu však má být zaveden zřejmě jako Iljušin Il‑214T. V západních i indických zdrojích nese jméno MTA (Multi‑role Transport Aircraft), pod kterým má být nabízen také na mezinárodním trhu.

Základem je Il‑214
Letecké síly Ruska a Indie už naléhavě potřebují nahradit své taktické transportní letouny An‑12, An‑26 a An‑32. Vlády obou zemí se rozhodly, že své úsilí spojí a že jejich letecké firmy vyvinou jen jediný typ podle specifikací obou letectev. Koncem roku 2000 bylo toto rozhodnutí potvrzeno i oficiální smlouvou, kterou podepsali zástupci ruské a indické vlády a také trojice firem, které se projektu TTS podílejí. Na ruské straně jsou to podniky AK Iljušin a OAO IAPO (závod Irkut), zatímco na straně Indie je jediným účastníkem hlavní indický výrobce letadel HAL (Hindustan Aeronautics Limited). Definitivní dohoda obsahující přesné parametry byla podepsána roku 2003.
Letoun TTS nebude představovat zcela nový typ, nýbrž variantu existujícího dopravního letounu Iljušin Il‑214, který už ruské letectvo vyhodnocovalo jako možnou náhradu An‑12. Smlouva mezi Ruskem a Indií předpokládá, že na základě Il‑214 bude vyvinut nejen taktický transportní typ Il‑214T TTS, ale rovněž civilní modifikace Il‑214‑100 pro 100 cestujících. Vojenský Il‑214T má unést náklad až do hmotnosti 18,5 tuny. Další možnosti dopravy zahrnují 82 vyzbrojených vojáků, 74 výsadkářů nebo 60 raněných na nosítkách. Nákladový prostor bude mít délku 18,85 m, šířku 3,45 m a výšku 3,4 m. Na žádost Indie jsou rozměry takové, aby bylo možné dopravovat rozložený letoun MiG‑21.

Čtyři možné typy motorů
TTS je konvenčně řešeným transportním letounem s hornoplošným uspořádáním křídla a ocasními plochami tvaru T. Pohon zajistí dvojice dvouproudových motorů v gondolách pod křídlem. Otázkou zůstává, o jaké agregáty půjde, a je možné, že ruské a indické provedení letounu se budou lišit. Rusko počítá s perspektivním motorem PS‑9 od firmy Perm, alternativou je pak motor Progress D436T. Indie ovšem jeví zájem spíše o britský typ Rolls‑Royce BR710 a uvažuje se rovněž o americkém agregátu Pratt & Whitney PW6000. Ve všech případech jde o pohonné jednotky s maximálním tahem okolo 100 kN. Letoun má být schopen vzlétnout či přistát na dráze dlouhé okolo 1300 m.
Celý vývojový program letounu TTS by měl přijít na 300 až 400 milionů dolarů s tím, že financování je rozděleno mezi Rusko a Indii v poměru 50:50. Cena sériového kusu by neměla přesáhnout 25 milionů dolarů. Časový rozvrh projektu už se ale několikrát posouval. Dnešní podoba předpokládá dokončení prototypu v roce 2009 a první let o rok později. Dodávky by mohly začít zřejmě v roce 2015. Indie by měla odebrat nejméně 45 letounů a Rusko možná až 150 kusů. TTS poté zamíří i na světový trh, kde bude konkurovat typům C‑130 nebo C‑27. Výrobci doufají, že do roku 2025 by mohli prodat do zahraničí až 160 strojů.
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TTD letounu Il‑214T TTS
Rozpětí křídla
30,1 m
Délka letounu
33,2 m
Výška letounu
11 m
Max. nosnost nákladu
18,5 t
Max. vzletová hmotnost
55 t
Max. rychlost
850 km/h
Dolet s nákladem 4,5 t
6000 km
Dolet s max. nákladem
2500 km
Operační dostup
13 000 m
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