Projekt Ultra:
Technologie závodních vozů na bojišti

Obrněné automobily jsou v poslední době velice žádaným zbožím, což logicky souvisí s rostoucím významem mezinárodních operací a bojem proti asymetrickým hrozbám. Vzniká mnoho typů takových vozidel určených pro sériovou produkci i experimenty. Do druhé skupiny se řadí i americký vůz Ultra.

Proces nahrazení populárního vojenského automobilu HMMWV patří mezi základní cíle amerického Pentagonu. V rámci programu JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) jsou vyhodnocována vozidla, jež mají řešit hlavní nevýhodu legendárního „Humvee“, totiž slabou pancéřovou ochranu. Vítěz získá miliardové kontrakty na výrobu tisíců vozidel. Kromě toho se ovšem objevilo několik „menších“ návrhů typů, se kterými se sice nepočítá pro masovou produkci, ale které přinášejí zajímavá a neobvyklá technická řešení, jež se mohou uplatnit na sériových automobilech.

GTRI dostává zadání
Ve městě Atlanta má sídlo nezisková vědecká organizace Georgia Tech Research Institute, která se zabývá především aplikovaným výzkumem. Působí nejen v oblastech obrany a bezpečnosti, ale i veřejného zdraví, vzdělání nebo ekonomie. Pracuje pro soukromé i státní zákazníky, ale okolo 80 % kontraktů a grantů pochází od amerického ministerstva obrany. To také v roce 2004 zadalo týmu GTRI vyvinout demonstrátor mimořádně odolného automobilu, který poslouží pro otestování technologií vhodných pro náhradu vozu HMMWV. Šlo o jednu z odpovědí Pentagonu na zcela neúnosné ztráty těchto vozů i jejich osádek v Afghánistánu a Iráku, kde se americké síly zapletly do asymetrického konfliktu, na který byly připraveny jen velmi omezeně. Armáda a námořní pěchota se začaly zabývat problémem dočasné i definitivní náhrady HMMWV a oslovily řadu subjektů včetně GTRI.
Vývoj probíhal ve spolupráci s Office of Naval Research a tým GTRI se skládal z mnoha velmi zkušených odborníků, mezi nimiž byli jak někdejší pracovníci tankového a automobilového velení americké armády TACOM, tak i bývalí designéři firem Chrysler a Chevrolet či návrháři závodních vozů. Posledně zmíněná skupina nejspíše působí zvláštně, ale v tomto případě šlo o experty na automobily pro okruhové závody série NASCAR, kde často dochází k děsivě vyhlížejícím haváriím. Vozy této kategorie proto musí disponovat mimořádnou odolností. Výsledkem práce týmu se stalo vozidlo Ultra AP (Armored Patrol), jež se v září 2005 objevilo na výstavě Modern Day Marine Expo ve Virginii. Podle vedoucího vývojového týmu Scotta Badenocha se tento obrněnec v některých dokumentech nazývá též Badenoch Vehicle.

Pancéřované „vejce“
Ultra AP představuje zvláštní automobil, ve kterém se spojují komerčně dostupné „spotřební“ součásti s nově zkonstruovanými prvky nezřídka zcela originální koncepce. Podvozek byl převzat z osvědčeného civilního vozu Ford F‑350, jenž vyniká odolností a spolehlivostí. Beze změn byl přebrán podvozkový rám, závěsy kol, kotoučový brzdový systém s ABS a posilovač řízení. Pohon zajišťuje turbodieselový motor Ford International PowerStroke o objemu šesti litrů s nejvyšším výkonem 240 kW. Podobně jako většina pohonných agregátů vojenských vozidel může pracovat i na letecký petrolej typu JP‑8. Palivová nádrž má objem zhruba 150 litrů, což dává vozu Ultra AP maximální dojezd na silnici přibližně mezi 830 a 1050 kilometry. Pneumatiky jsou nasazeny na ráfcích umožňujících jízdu po průstřelu. Maximální rychlost činí přibližně 160 km/h, ale kvůli pneumatikám je elektronicky omezena na hranici 83 km/h.
Ústředním bodem celé konstrukce Ultra AP je kabina osádky. Ta se nachází uprostřed délky vozidla, pokud možno co nejdále od kol, protože ta způsobují exploze min a dalších nástrah. Celá kabina je mnohostěnný monolit připomínající jakési prapodivné hranaté vejce. Oficiálně se označuje „blast bucket“ a při její stavbě se kladl maximální důraz na odolnost proti tlakové vlně exploze. Ve skutečnosti totiž nikoli průstřely a střepiny, ale právě deformace karosérie způsobené výbuchem způsobují nejvíce ztrát na životech a zranění. Kabina má tedy zajišťovat ochranu nejen při střelbě a explozích, ale též při převrácení, otáčení nebo pádu vozu. Skloněné stěny „vejce“ odvedou energii výbuchu a vnitřní kovový rám (právě takový, jaký mají auta NASCAR či u nás známější vozy rallye) zajistí udržení integrity konstrukce proti jakékoli možné deformaci.

Elektronické řízení
Vskutku zajímavý je materiál kabiny i dalších částí karosérie. Skládá se z celkem pěti vrstev. Na povrchu se nachází ochranná nátěrová hmota Linex s maskovací barvou, pod ní najdeme vrstvu hliníku, kompozit obsahující polymery v hliníkové matrici, pod ním vrstvu oceli a konečně pátou vrstvu tvoří znovu Linex. Pro ochranu podvozku byl použit ve vojenství také ne zcela obvyklý materiál, a sice hmota Skydex, jež zpravidla slouží pro krytí tribun sportovních stadionů. Čtveřice členů osádky automobilu sedí na sedadlech, která pohlcují otřesy a disponují několika úchyty pro bezpečnostní pásy; také sedadla byla do velké míry vyvinuta na bázi těch z vozů NASCAR. Čtveřice vojáků sedí zády k sobě v „diamantovém“ uspořádání, což jim zajišťuje perfektní rozhled a výstřel v okruhu 360 stupňů.
Základní verze vozu představuje vůz pro hlídkování ve městech a má podvozek o rozvoru 323 cm, ale navrhuje se i transportní modifikace na prodloužených šasi s rozvorem 396 cm. Co se týče přístrojového vybavení, Ultra AP využívá utvářející se koncept „e‑safety“, který se stále častěji prosazuje také u civilních automobilů a zaměřuje se na bezpečnější řízení. Součástí této koncepce je přístroj nočního vidění, malý radar pro detekování překážek a počítačový řídicí systém. „E‑safety“ se má postupně vyvinout do podoby „drive‑by‑wire“, tzn. pozemní obdoby řízení letadel přes počítač („fly‑by‑wire“).

K čemu jeden megawatt?
Jak už bylo zdůrazněno, s automobilem Ultra AP se nepočítá pro sériovou výrobu, nýbrž pro zkoušky prvků a technologií. GTRI a ONR však konstatovaly, že masové produkci by technicky vlastně nic nebránilo, a dokonce existuje i zpráva Vědecké komise pro obranu (Defense Science Board) z března 2008, podle které vůz představuje vhodné dočasné řešení pro konflikt v Iráku. Ultra AP je však v každém případě pouze prvním krokem. Následujícím by měl být třítunový typ Ultra 3T s větší uzavřenou karosérií, která umožní konfigurování pro různé účely. Měl by disponovat hybridní pohonnou soustavou, kterou má tvořit spalovací motor s výkonem zhruba jednoho megawattu (!), elektrické generátory, vodíkové palivové články a elektromotory. Onen obrovský výkon by měl dát vozu vynikající jízdní vlastnosti; hovoří se mj. o zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Pohodlné, bezpečné a stabilní ovládání velkého a výkonného automobilu má zajišťovat počítačový systém „drive‑by‑wire“.
Produkovaný megawatt však má přispět také k širokým možnostem použití; Ultra 3T se má zkoušet nejen jako mobilní velitelské nebo komunikační centrum, ale i jako nosič elektromagnetického kanonu proti bunkrům. Zvažuje se také montáž elektrostatického pancíře, jenž oslabuje účinky kumulativních hlavic. Zřejmě ani Ultra 3T se však nedostane do sériové produkce a bude fungovat především jako testovací a demonstrační platforma, přestože je patrné, že kapacity pro nahrazení vozu HMMWV by měl. Nástupce tohoto oblíbeného, avšak nezadržitelně stárnoucího automobilu se zrodí v rámci programu JLTV. Prototypy od několika zájemců nyní procházejí testy, ale definitivní podoba vznikne v těsné kooperaci s Pentagonem. A je pravděpodobné, že sériová vozidla budou využívat i část z revolučních prvků a technologií, které do oblasti konstrukce, odolnosti, pohonu a ovládání vojenských vozidel přináší výzkumný projekt Ultra.
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