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TAJEMNICZY KSZTAŁT W OŚRODKU LOCKHEED
MARTINA. NGAD CZY NOWY BEZZAŁOGOWIEC?
W należących do Skunks Works Lockheed Martina zakładach Helendale sﬁlmowana została laweta z
leżącą przymocowaną na niej bryłą, która prawdopodobnie miała symulować kształt nowego statku
powietrznego dla U.S. Air Force, albo przynajmniej jego element.
Helendale do ośrodek, w którym mierzone są echa radiolokacyjne trudnowykrywalnych samolotów
przygotowywanych przez koncern Lockheed Martin. Ośrodek ten został w znacznym stopniu
rozbudowany w ostatnim czasie a prace nad nim zakończyły się w kwietniu tego roku. Pokazana bryła
przywodzi na myśl ustawioną do góry nogami makietę z wizualizacji amerykańskiego myśliwca 6.
generacji, czyli prawdopodobnie NGAD (Next Generation Air Dominance). Dopatrywanie się kształtu w
odwróconej bryle można byłoby uznać, że szukanie zbieżności na siłę, jednak… podczas podobnych
badań bryły symulujące samoloty Skunk Works z przyczyn praktycznych zawsze ustawiał podwoziem
do góry. Na krótkim ﬁlmie, początkowo rozpowszechnionym za pośrednictwem TikToka, nie widać też
aby bryła miała wyraźnie wyodrębnione skrzydła, choć może to być efekt kąta pod jakim obiekt był
ustawiony względem kamery. Mogą to być też krótkie skrzydła trapezoidalne. Pytanie wzbudza też
wielkość makiety mieszczącej się na dużej lawecie TIR-a. Gdyby oddawała ona wielkość obiekt w skali
1:1 samolot byłby stosunkowo nieduży, ale możemy mieć do czynienia z modelem w skali.

The video: pic.twitter.com/Unhq9lsHwE
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Oczywiście bryła nie koniecznie musi przedstawiać NGAD. Może to być bryła np. nowego myśliwca dla
marynarki wojennej z programu F/A-XX (podobieństwio jest uderzające) albo np. jakiś nowo
opracowywany bezzałogowiec. Garb w miejscu, gdzie można byłoby dopatrywać się kabiny pilota,
może być równie dobrze miejscem, w którym znajduje się po prostu miejsce na dodatkową
elektronikę. Niewykluczone też, że bryła odzwierciedla bezzałogową wersję systemu jakim ma być
NGAD, w którym myśliwiec ma być tylko elementem większej całości.
Bryła – wieziona bez nakrycia w biały dzień po terenie ośrodka, biorąc pod uwagę skuteczne
utajnienie w ostatnim czasie wielu amerykańskich programów lotniczych (B-21, NGAD), może być też
nie być niczym szczególnym, np. jedną z poddawanej testom wersji albo jakimś nieistotnym
elementem, albo… elementem dezinformacji mającym wprowadzić w błąd konstruktorów z innych
państw.

