ABRA:
Doplňování výzbroje za letu

Tankování paliva za letu je dnes zcela samozřejmou a normální činností vojenských letadel. Izraelská firma FAR Technologies však připravuje revoluční systém ABRA, který by měl umožnit i vzdušné doplňování výzbroje.

Izraelská společnost FAR Technologies se až donedávna zabývala výrobou palivových nádrží a systémů tankování za letu. V roce 2005 však navázala partnerství s podnikem IAI (Israel Aircraft Industries) a zahájila projekt ABRA (Air‑Borne Re‑Arming), jež má umožnit doplňovat i výzbroj bojových letadel.

Proč právě v Izraeli?
Díky možnosti tankovat ve vzduchu mohou moderní bojové letouny trávit ve vzduchu řadu hodin a pomocí přesně naváděných zbraní napadat cíle kdekoli na světě za jakýchkoli podmínek. Omezení jejich kapacit však představuje nutnost vracet se na základnu pro další zbraně. Tento faktor je pak „úzkým hrdlem“ plánování i provádění leteckých operací. Projekt firmy FAR Technologies by mohl tento problém odstranit a podstatně zvýšit schopnosti pilotovaných i nepilotovaných letadel.
Není náhodou, že projekt doplňování zbraní za letu byl navržen právě v Izraeli. Letecké síly Izraele už několikrát prováděly bojové operace na poměrně dlouhé vzdálenosti, např. při náletu na irácký jaderný reaktor Osirak nebo při bombardování velení Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisku. Systém ABRA je určen právě pro operace na delší vzdálenosti, kterých se spolu s bojovými letouny účastní i větší letouny, nejčastěji vzdušné tankery. V budoucnu by se k nim mohly připojit i letouny, jež budou bojovým strojům doplňovat výzbroj.
Princip systému ABRA je dost jednoduchý. V nákladovém prostoru transportního letounu je instalováno pohyblivé rameno, jež se může vysouvat ven zadními nákladovými vraty. Rameno vybere ze zásoby na palubě letounu bombu nebo řízenou střelu a uchopí ji do jakýchsi „čelistí“. Bojový letoun čekající na „přezbrojení“ zaujme přesnou pozici za „vyzbrojovacím“ letounem tak jako při vzdušném tankování. Pohyblivé rameno řízené lidským operátorem nebo automatickým systémem pak umístí zbraň na závěsník či do pumovnice bojového letounu podobným způsobem jako zbrojíři na letišti. Kvůli zvýšení stability a ovladatelnosti bude rameno mít i malé pohyblivé aerodynamické plochy.

Zásadní nárůst efektivity
Je ovšem zřejmé, že takovým způsobem nelze umisťovat zbraně na běžné závěsníky. Kvůli propojení datových spojnic a mechanismů pro odjištění a odhození zbraní je třeba vybavit bojový letoun „chytrými závěsníky“ („smart pylons“), které budou uzpůsobeny pro zavěšení zbraní na principu „plug and fight“. Je známo, že Izrael už dlouho pracuje na zjednodušení a automatizaci celého procesu zavěšování zbraní.
V první fázi bude systém ABRA zkoušen s neřízenými zbraněmi, u nichž není třeba propojovat sběrnice pro přenos dat. Pro testy má posloužit letoun C‑130C Hercules, který může nést např. až šestnáct pum Mk 84 po 894 kg. Perspektivně se ale počítá také s letouny C‑17 Globemaster a C‑5 Galaxy, které by mohly mít na palubě čtyřikrát až šestkrát více výzbroje. „Chytré závěsníky“ mají být zkoušeny na typu F‑16.
Univerzita v Tel Avivu zpracovala pro firmy FAR Technologies a IAI teoretickou studii efektivity systému ABRA. Pro pilotované letouny byly simulovány útočné mise na vzdálenost 460 až 1850 km od základny, které trvaly 3 až 9 hodin. Pro bezpilotní typy byly analyzovány bojové úkoly trvající dokonce 12 až 30 hodin. Výsledky studie jednoznačně potvrdily nárůst efektivity. Počet útoků provedených během určitého časového intervalu vzrostl na dvojnásobek při misích na kratší vzdálenosti a na trojnásobek pro dálkové nálety. Doba potřebná pro odpálení zadaného počtu zbraní na cíl se zkrátila o dvě třetiny.
Systém ABRA se může zdát jako kuriozita, ale nezapomínejme, že stejně se ve 20. letech 20. století pohlíželo na první pokusy o vzdušné tankování. Technický vývoj jde kupředu neuvěřitelně rychle a je možné, že za takových deset či patnáct let nebude doplňování zbraní za letu ničím mimořádným.
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