Proměny supersoniku Eagle

Americký bojový letoun F‑15 nepochybně patří k nejúspěšnějším typům své kategorie. Dosáhl řady komerčních i bojových úspěchů a stejně jako většina amerických vojenských letounů existuje v mnoha verzích, jejichž přehled ATM přináší.

F‑15 Eagle vznikl na přelomu 60. a 70. let jako nástupce typu F‑4 Phantom II a přes své stáří stále představuje efektivní a obávanou zbraň. Stíhače F‑15 v rukou amerických, izraelských a saúdských pilotů si připsaly cca 100 sestřelů a ani jeden F‑15 nebyl ztracen ve vzdušném boji.

F‑15 pro vzdušnou nadvládu
Do konstrukce F‑15 se promítly zkušenosti amerického letectva z Vietnamu, které požadovaly výrobu vysoce výkonného stíhacího letounu schopného ničit sovětské MiGy na jakoukoli vzdálenost. Letectvo si objednalo F‑15 prakticky přímo z kreslícího prkna, takže McDonnell Douglas (dnes Boeing) nestavěl žádné prototypy a 27. července 1972 vzlétl první YF‑15A, který kromě několika detailů odpovídal sériové verzi F‑15A. Výroba začala roku 1973 a první kus byl přijat do služby 4. listopadu 1974.
Jednomístné letouny F‑15A a od nich odvozené dvoumístné F‑15B (původně TF‑15A) představují první generaci F‑15. Vyznačují se motory F100‑PW‑100 a radary AN/APG‑63. Od počátku 80. let byly dodávány letouny druhé generace F‑15C/D s dokonalejšími motory F100‑PW‑220 a možností podvěsit konformní palivové a senzorové kontejnery FAST (Fuel And Sensor Tactical).
Ve druhé polovině 80. let začaly F‑15 procházet modernizačním programem MSIP (Multi‑Stage Improvement Program). Jeho hlavním prvkem byla instalace nového radaru AN/APG‑70, který umožňuje vypouštění střel AIM‑120 AMRAAM. Kromě toho dostaly letouny i nové navigační a komunikační přístroje. Podle původních plánů měly programem MSIP projít všechny F-15, ale nakonec zůstalo jen u modernizace F‑15C/D. Starší F‑15A/B byly předány silám Letecké národní gardy.
USAF odebralo 902 strojů F‑15A/B/C/D, ale výkony letounu F‑15 přilákaly i zahraniční zájemce. Prvním z nich byl Izrael, jež obdržel celkem 72 kusů; izraelské F‑15 se od amerických liší některými elektronickými systémy. Následovala Saúdská Arábie, která odebrala 98 kusů. Čtvrtým a zatím posledním uživatelem stíhacích F‑15 je Japonsko. Japonské vzdušné síly sebeobrany koupily 213 letounů F‑15J a F‑15DJ, z nichž 199 bylo vyrobeno v licenci firmou Mitsubishi.

Stíhací bombardér Beagle
F‑15 byl od začátku navržen jako letoun pro získání a udržení vzdušné nadvlády a jedno z hesel při jeho stavbě znělo „Not a pound for air‑to‑ground“, což lze přeložit jako „Ani libru pro protizemní výzbroj“. Firma McDonnell Douglas se však soukromě zabývala možností použít zdařilou konstrukci F‑15 jako základ stíhacího bombardéru. K testům byl použit druhý F‑15B (číslo 71‑291), který dostal název Enhanced Eagle.
US Air Force v té době projevilo zájem o bojový letoun, který měl nahradit stárnoucí F‑111 a plnit stejné mise jako evropský typ Tornado, o jehož nákupu Američané krátce uvažovali. Firma McDonnell Douglas okamžitě nabídla svůj Enhanced Eagle, kdežto společnost General Dynamics navrhla progresivní F‑16XL (více o něm v ATM č. 4/2004). V roce 1984 letectvo si vybralo letoun na bázi F‑15, pro který bylo zvoleno jméno F‑15E Strike Eagle, i když sami letci mu říkají Beagle (Bomb Eagle).
Dvoumístný F‑15E má radar AN/APG‑70 se schopností kopírování a mapování terénu a vyhledávání pozemních cílů. Pod speciálními závěsnými body pod vstupy vzduchu k motorům jsou umístěna dvě pouzdra navigačního a zaměřovacího systému LANTIRN a na zadním sedadle sedí operátor zbraní. Letoun je schopen nést výzbroj o hmotnosti až 11 100 kg a napadat pozemní cíle v hloubce území nepřítele za všech podmínek.
Americké letectvo koupilo celkem 236 letounů F‑15E. Kromě USAF používají tento typ další dva státy, Izrael a Saúdská Arábie. 25 izraelských letounů má název F‑15I Ra’am (Hrom) a podstatná část jejich elektroniky je izraelské výroby. Saúdské letectvo původně chtělo koupit 48 dvoumístných F‑15E a 24 jednomístných F‑15F, ale nakonec odebralo 72 dvoumístných. Saúdské stroje se označují jako F‑15S (dříve F‑15XP) a oproti F‑15E mají výrazně zjednodušenou elektroniku; např. komplet LANTIRN byl nahrazen levnějším typem Sharpshooter. Také Izrael v roce 1999 projevil určitý zájem o jednodušší úderný letoun F‑15L, ale nakonec se rozhodl pro konkurenční Lockheed F‑16I Sufa.
Zatím posledním úspěchem F‑15E je kontrakt na 40 letounů F‑15K pro Jižní Koreu, jejichž dodávky mají začít letos. F‑15K budou dokonce výkonnější než F‑15E amerického letectva. Verze F‑15T zřejmě zvítězí ve výběrovém řízení v Singapuru, ale vyhlášení výsledku už bylo několikrát odloženo. Neúspěšný byl typ F‑15H (Hellenic) nabízený Řecku a F‑15U pro Spojené arabské emiráty. F‑15U měl mít poněkud větší křídlo a Boeing nabízel SAE rovněž variantu F‑15U Plus s rozměrným delta‑křídlem bez vodorovných ocasních ploch.

Streak Eagle, F-15N a F‑15XX
Mezi letouny F‑15 amerického letectva je třeba zmínit ještě rekordní Streak Eagle. Jde o F‑15A se sériovým číslem 72‑119, který byl maximálně odlehčen. Byly odstraněny klapky, vzdušná brzda, výzbroj, radar a dokonce i nátěr. Hmotnost letounu tak poklesla o cca 815 kg. V lednu a únoru 1975 pak Streak Eagle získal osm rekordů ve stoupavosti, které předtím držely F‑4B a MiG‑25. Většinu později překonal sovětský letoun P‑42, což byl modifikovaný prototyp Su‑27. Streak Eagle je dnes k vidění na základně Wright‑Patterson.
Realizace se však nedočkal projekt palubního letounu F‑15N Sea Eagle (popř. Seagle) pro americké námořnictvo. Měl být vlastně pojistkou pro případ problémů s F‑14. Námořní F‑15N měl být o cca 1035 kg těžší než standardní F‑15, měl mít sklopná křídla a přistávací hák. Některé návrhy počítaly s kachními plochami a použitím střel AIM‑54 Phoenix, což by však hmotnost letounu ještě zvýšilo. US Navy ovšem F‑15N nikdy neobjednalo.
Na papíře zůstal i F‑15XX, jakási levná alternativa F‑22 (nyní F/A‑22), jehož vývoj se počátkem 90. let dostal do finančních potíží a objevovaly se úvahy o jeho pozastavení nebo zrušení. Letoun F‑15XX měl mít překonstruovaný drak, výkonnější motory, novou elektroniku (pravděpodobně převzatou z F‑22) a některé prvky obtížné zjistitelnosti, např. zbraně částečně zapuštěné do spodní části trupu.

Pokusné NF‑15B a F‑15 FRF
Za nejzajímavější exemplář F‑15 bývá zpravidla považován první F‑15B (číslo 71‑290). V rámci vývoje strojů s krátkým startem a přistáním (STOL) jej společnost McDonnell Douglas přestavěla na NF‑15B Agile Eagle, oficiálně STOL/MTD (Maneuver Technology Demonstrator). NF‑15B má pohyblivé kachní plochy a nový řídící systém IFPC (Integrated Flight/Propulsion Control), který může fungovat v pěti režimech: běžný konvenční let, rychlý výškový let, krátký start, krátké přistání a vzdušný boj.
NF‑15B poprvé vzlétl 7. září 1988 a v popsané podobě provedl 43 letů. Ve druhé fázi programu byly nainstalovány obdélníkové trysky, jež mohly ve vertikální rovině vychylovat tah do úhlu 20° a měly obraceče tahu. Byly vyzkoušeny 23. března 1990 a ve srovnání se sériovým F‑15 se podařilo výrazně zkrátit rozjezd i doběh. Výsledky byly použity při vývoji F/A‑22 a program byl úspěšně ukončen 15. srpna 1991.
NF‑15B však dlouho nezahálel. Brzy si jej půjčila NASA, která jej používá pro stále běžící projekt ACTIVE (Advanced Control Technology for Integrated Vehicles). NF‑15B ACTIVE má kruhové trysky schopné vychylovat tah do úhlu 20° do všech směrů, což mu dává mimořádné manévrovací schopnosti. Cílem je prozkoumat vychylování tahu v nadzvukových rychlostech a možnost použít takovéto trysky jako náhradu ocasních ploch. Trysky se poprvé zkoušely na jaře 1996 a v říjnu téhož roku bylo demonstrováno vychylování tahu v rychlosti Mach 1,95. Získané výsledky měly být použity pro stavbu typu F‑15 MANX, který měl mít motýlkové ocasní plochy, případně měl být zcela bezocasý, ale tento plán už nebyl realizován.
V zájmu úplnosti lze dodat, že NASA si pořídila i další stroje F‑15. Vedle NF‑15B je to např. létající laboratoř FRF (Flight Research Facility). Hrála hlavní roli v celé řadě výzkumných programů, z nichž většina se týkala zkoušek nových ovládacích systémů letadel. Mezi nejzajímavější technologie patřil systém SRFCS (Self‑Repairing Flight Control System) schopný zjišťovat poruchy ovládacích ploch letadla a automaticky je kompenzovat pomocí ostatních ploch. ADECS (Adaptive Engine Control System) se snažil o efektivnější ovládání motorů a v rámci studie PCA (Propulsion Controlled Aircraft) se testovalo řízení F‑15 jen prostřednictvím změn tahu motorů.

Perspektivy F‑15
K jednotkám US Air Force už přicházejí první sériové F/A‑22 Raptor, takže letectvo musí řešit otázku, jak naložit s F‑15. Vzhledem k nízkému počtu F/A‑22 (max. 277, možná jen 179) je zřejmé, že významná část stíhacích F‑15C/D vydrží ve výzbroji ještě dlouho, i když se bude muset modernizovat.
Letectvo volá po modernizaci F‑15 už několik let a naléhavost těchto žádostí plně prokázalo cvičení Cope India 2004, v němž americké F‑15C utrpěly drtivou porážku od indických Su‑30MKI. Kongres poté rozhodl, že F‑15 budou urychleně vybaveny radary AESA s elektronickým vychylováním paprsku. Mnohé F‑15C/D již mají přilbové zaměřovače JHMCS a protiletadlové řízené střely AIM‑9X. Boeing hodlá modernizovat vyřazené F‑15A/B a nabídnout je k prodeji evropským zemím pod názvem F‑15R.
Stíhací bombardéry F‑15E zůstanou ve službě déle než stíhací F‑15C/D, protože F/A‑22 mají zatím pouze omezené kapacity pro útoky na pozemní cíle. S plným působením F/A‑22 proti pozemním cílům se počítá až u pozdějších sérií; plány produkce najdete v ATM č. 7/2004 na str. 4. Také F‑15E mají dostat radary AESA a přilbové zaměřovače. Systémy LANTIRN jsou nahrazovány novými komplety Sniper XR a významně se rozšířil arzenál zbraní, mj. o pumy JDAM a klouzavé zbraně JSOW. Plánuje se instalace dvou vnějších křídlových závěsníků, čímž maximální nosnost výzbroje dosáhne 13 360 kg. Některé letouny by mohly dostat výkonnější motory F110‑GE‑129 IPE, jejichž zkoušky na trojici upravených F‑15E už úspěšně proběhly.
Jak známo, po příchodu F‑15 byly stíhací letouny F‑4E upraveny na F‑4G pro likvidaci nepřátelských radarů, pro tzv. mise Wild Weasel. Tento scénář by se mohl opakovat a část F‑15C/D by se mohla změnit na protiradarové letouny, které se označují jako F‑15/PDF (Precision Direction Finder); letectvo už v roce 1996 testovalo na F‑15C rakety AGM‑88 HARM. Stejně tak F‑15E by se mohly dočkat rekonstrukce na protiradarové letouny F‑15G nebo letouny pro elektronický boj EF‑15E.
Možností dalšího působení F‑15 ale existuje ještě více, např. služba v jednotkách imitujících protivníka (tzv. Aggressors), případně i přestavba na bezpilotní bojové stroje QF‑15. Jisté je, že ani po třech desetiletích úspěšné služby se F‑15 Eagle nechystá k odchodu ze scény.
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F‑15 v roli průzkumníka
Eagle se měl stát průzkumným letounem dokonce třikrát. Ještě během vývoje F‑15 navrhla firma McDonnell Douglas průzkumnou verzi nazvanou RF‑15. Měla mít kompletně novou příď obsahující fotografické přístroje, televizní kamery, do stran vyzařující radar (SLAR) a multispektrální scanner. RF‑15 však zůstal jen na papíře, protože USAF nemělo zájem.
V roce 1987 firma McDonnell Douglas financovala projekt Peek Eagle, známý také jako F‑15(R). Testovací F‑15B Enhanced Eagle (číslo 71‑291) nosil na závěsníku mezi motory velké konformní pouzdro, v němž byly umístěny různé fotografické a zobrazovací přístroje a datalink pro přenos dat téměř v reálném čase. Ale ani tehdy se nenašel zájemce.
A konečně v roce 1995 provádělo letectvo zkoušky senzorového pouzdra Loral‑Fairchild ATARS. Upravený F‑15D (číslo 82‑046) jej nosil pod závěsníkem mezi motory a uskutečnil s ním dva lety. Výsledky byly dobré, ale ATARS nakonec nebyl přijat do standardní výbavy F‑15. V případě potřeby však lze stroje F‑15 pro jeho používání rychle uzpůsobit.
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