Suchoj Zond:
Ruský systém bezpilotních letounů

Za nejvýkonnější bezpilotní průzkumný letoun je dnes pokládán americký Global Hawk. Na trhu se však již objevila konkurence v podobě ruského systému Suchoj Zond, jež představuje komplex tří letounů pro nejrůznější úkoly.

Společnost AVPK Suchoj značně rozšířila pole působnosti. Kromě bojových letounů pracuje i na civilním dopravním letadle RRJ a v její nabídce najdeme i bezpilotní letouny série Zond. Vedení firmy doufá, že tak vytvoří konkurenci pro americké bezpilotní stroje a uspěje s nimi ve státech, které nemohou nebo nechtějí nakupovat americkou techniku.

Projekt BAS-62
Kancelář Suchoj začala vyvíjet velké bezpilotní letouny během 90. let a na výstavě MAKS 2001 představila ambiciózní projekt systému bezpilotních strojů BAS‑62 (bespilotnaja aviacionnaja sistěma). Šlo o prostředky dvojího použití, tj. vhodné jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Systém BAS‑62 zahrnoval jedno hlavní velitelské stanoviště a až dvanáct komplexů BAK‑62. Do každého komplexu pak patřilo pohyblivé stanoviště pro řízení a přenos dat MPKUSOI‑62 (mobilnyj punkt kontrolja i upravlenija sistěmy obměna informacij), pojízdné stanoviště pro technickou podporu MPTO‑62 (mobilnyj punkt těchničeskogo obsluživanija) a konečně trojice bezpilotních strojů S‑62.
Letoun S‑62 o vzletové hmotnosti 8 tun byl konstruován poměrně neobvykle. Jeho trup měl v půdorysu tvar obdélníku s prázdným prostorem uprostřed. K „zadní straně“ obdélníku bylo připojeno dlouhé štíhlé křídlo, které mělo během letu značně zvětšit své vzepětí. Pohon měl zajistit dvouproudový motor Klimov RD‑1700 o tahu 16,7 kN, původně vyvinutý pro cvičný MiG‑AT. Motor měl být umístěn na zadní části „obdélníku“ a stroj s ním měl létat maximální rychlostí okolo 500 km/h.
Neobvyklý tvar trupu byl zvolen především kvůli snaze zajistit kruhové pokrytí okolního prostoru pomocí senzorů instalovaných v trupu. Uvádělo se, že při letu ve velké výšce budou senzory schopné sledovat oblast o poloměru přes 500 km. S‑62 mohl být vybaven mj. radarem se syntetickou aperturou k mapování terénu nebo senzory pro vyhledávání ložisek nerostů. Mohl nést rovněž velké antény pro přenos rádiové komunikace a nejambicióznějším plánem byla instalace vysílačů družicových navigačních systémů GPS/NAVSTAR nebo GLONASS.

Bezpilotní AWACS
Na základě projektu BAS‑62 pak byl navržen systém bezpilotních letounů Zond, který byl prezentován na výstavě MAKS 2003. Opět jde o prostředky dvojího použití, ale na rozdíl od BAS‑62 jsou v tomto případě navrženy tři odlišné typy letounů. Dva z nich představují velké „strategické“ letouny, zatímco ten třetí je menším „taktickým“ strojem. Všechny mají stejné řídicí systémy a kompatibilní prostředky pro přenos dat. Všechny jsou řešeny modulárně a mohou plnit různé úkoly.
Prvním velkým letounem je Zond‑1, který dostal přiléhavý ruský přídomek „Retranslator“. Celkovým vzhledem i rozměry připomíná americký typ Global Hawk, ale na rozdíl od něj nese na hřbetě rozměrnou plochou anténu trojúhelníkového půdorysu. Zond‑1 má v zásadě dvě hlavní funkce, od nichž se pak odvíjejí konkrétní parametry jeho antény. První možností je létající retranslační stanice pro nejrůznější druhy spojení od televizního vysílání po družicovou komunikaci. Ve vojenské oblasti se však nejspíše více uplatní druhá možnost, totiž instalace radiolokátoru pro řízení letového provozu, včasnou výstrahu a navádění. Vlastně by šlo v pravém slova smyslu o bezpilotní AWACS. Uvádí se, že 25 letounů Zond‑1 v této konfiguraci by zajistilo plné pokrytí vzdušného prostoru Ruské federace.
Přímým protějškem letounu Global Hawk je Zond‑2. Využívá tutéž základní konstrukci jako Zond‑1, ale liší se od něj podlouhlým pouzdrem pod trupem. Toto pouzdro může obsahovat různé senzory včetně radaru s bočním snímáním a syntetickou aperturou. Kromě něj se počítá i s televizními a infračervenými přístroji nebo se zařízeními pro radiologický a chemický průzkum. Ve vojenské oblasti má Zond‑2 operovat zejména jako strategický průzkumný, zatímco v civilní sféře je nabízen např. pro ekologické účely nebo pátrací a záchranné akce. Pro přehlednost je ještě nutné uvést, že v roce 2003 byl „Retranslator“ Zond‑1 vystaven jako Zond‑2 a naopak průzkumný Zond‑2 nesl označení Zond‑1; dnes už jsou nazývány tak, jak je uvedeno výše.

Možnosti exportu
U letounů Zond‑1 a Zond‑2 se počítá i s tankováním ve vzduchu. Velice zajímavá je možnost startu na dráze 200 metrů, při čemž může pomoci malý katapult. Na téže dráze mají být oba letouny schopné i přistát. Uvažuje se totiž o tom, že by mohly sloužit na palubě perspektivní ruské letadlové lodi ATAKR (více v ATM č. 12/2005). Oba dva lze také snadno rozmontovat a přepravovat ve standardizovaných kontejnerech o délce 12 m.
Konečně třetím typem je malý Zond‑3, který v podstatě odpovídá známému americkému typu RQ‑1 Predator. Má turbovrtulový motor a opět může nést různé senzory včetně malého radaru. V armádě se s ním počítá hlavně jako s průzkumným letounem pro bojiště, kdežto v civilním sektoru se může uplatit mj. při monitorování živelných katastrof, mapování terénu, záchranných operacích či při údržbě ropovodů.
Pro všechny tři letouny systému Zond existuje společné pozemní kontrolní středisko, které může být statické i mobilní. Firma Suchoj zdůrazňuje pozoruhodný komfort tohoto střediska, který jde tak daleko, že v případě exportu do islámských států bude součástí vybavení i zvláštní místností na modlení! Z toho lze také odvodit, jakým zákazníkům bude systém Zond určen. Suchoj chce zkusit konkurovat letounu Gulf Hawk, což je projektovaná verze Global Hawku pro země Perského zálivu. Rusko dále hodlá nabízet Zond svým stálým zákazníkům, Indii a Číně. Kromě nich připadá v úvahu Indonésie a potenciálním trhem bude nepochybně i Latinská Amerika. Firma Suchoj jej v každém případě nabídne ruskému letectvu a námořnictvu, jež mají o bezpilotní letouny pro průzkumné účely velký zájem.
Na mezinárodním trhu bude Zond představovat vážnou konkurenci pro Global Hawk, a to nejen svou nižší cenou, ale také tím, že může fungovat ve vojenském i civilním sektoru. Letecký průmysl Ruské federace tak dokazuje, že přes omezené finanční možnosti dokáže držet krok s americkými společnostmi i v tak specifické oblasti, jakou jsou bezpilotní letouny.
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Ruská bezpilotní letadla
Z ruských bezpilotních letadel jsou asi nejznámější průzkumné letouny značky Tupolev, např. Tu‑123 Jastreb, Tu‑143 Rejs nebo Tu‑141 Striž. Bezpilotními prostředky se ale zabývaly či dosud zabývají téměř všechny ruské letecké firmy. Např. Jakovlev má v nabídce malý průzkumný letoun Pčela a připravuje bezpilotní bojové letouny Jak‑133BR a Proryv‑U. Firma Mjasiščev vyvíjela několik velkých bezpilotních průzkumných strojů a firma Kamov prodává bezpilotní vrtulníky Ka‑137. Společnosti Suchoj a MiG zřejmě pracují i na výkonných bezpilotních stíhacích strojích. Je známo, že ruské letectvo má ve výzbroji určitý menší počet bezpilotních bojových letounů vzniklých modifikacemi starších typů MiG‑27 a L‑39.

TTD bezpilotních letounů řady Zond

Zond-1
Zond-2
Zond-3
Rozpětí křídla
35 m
35 m
16 m
Celková délka
13 m
13 m
9,5 m
Celková výška
5,5 m
5,0 m
3,0 m
Max. hmotnost
12 000 kg
12 000 kg
2000 kg
Užitečný náklad
1500 kg
1500 kg
500 kg
Max. rychlost
597 km/h
716 km/h
250 km/h
Operační dostup
16 000 m
16 000 m
8000 m
Max. dolet
12 000 km
12 000 km
2500 km
Vytrvalost
18 hodin
24 hodin
12 hodin
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