Letecké protidružicové rakety

13. září 1985 provedlo americké letectvo úspěšný test letecké řízené rakety ASM‑135A ASAT, která byla určena k ničení satelitů. Podobnou zbraň vyvíjel i Sovětský svaz, ale ani jeden z těchto ambiciózních projektů nedosáhl operační způsobilosti.

Vývoj vesmírných zbraní a příprava na boje ve vesmíru dosud patří k nejméně známým kapitolám studené války, a to na americké i ruské straně. Jednou z mála výjimek je americká protidružicová raketa ASM‑135 ASAT, která byla i úspěšně otestována. Měla se stát součástí výzbroje USAF, ale její vývoj narazil na politické, technické i finanční problémy.

Zabijáci družic
Během studené války vedly obě supervelmoci skrytý, ale velmi intenzivní boj o ovládnutí vesmírného prostoru. Vesmír byl nazýván „čtvrtou dimenzi války“ (po zemi, moři a vzduchu) a nosné rakety vynášely na oběžné dráhy nejrůznější typy vojenských družic, které sloužily ke komunikaci, navigaci, průzkumu, sledování a dalším účelům. Bylo jasné, že v případě vzniku „horké“ války mezi USA a SSSR budou vesmírné prostředky hrát důležitou úlohu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se objeví myšlenka ničení nepřátelských satelitů.
V 70. letech bylo zjištěno, že na oběžné dráze se pohybuje několik sovětských družic, jež mohou fungovat jako „zabijáci“, tj. lze je navést na kolizní kurz s jiným satelitem a zničit jej. Vesmírné velení amerického letectva (United States Air Force Space Systems Command) se rozhodlo, že musí adekvátně odpovědět, a v roce 1977 zahájilo projekt ASAT (Anti‑Satellite). Letecké a zbrojní společnosti byly vyzvány, aby vyvinuly raketu schopnou zasahovat družice na oběžných dráhách do výšky nejméně 560 km. Roku 1979 se vítězem konkurzu stala firma Link‑Temco‑Vought Aerospace (LTV) a jako nosič byl vybrán letoun F‑15 Eagle.
Raketa byla oficiálně označena jako ASM‑135A, což by se dalo chápat jako Anti‑Satellite Missile, ovšem písmeno A ve skutečnosti znamená odpálení ze vzduchu (Air‑Launched) a S podporu vesmírných operací (Space Operations Support). Kromě toho se pro ni užíval (patrně záměrně) nic neříkající název ALMV (Air‑Launched Miniature Vehicle).
Vývoj probíhal poměrně rychle a už v roce 1982 byly první inertní rakety (označené jako CASM‑135A) podrobeny testům na letounech F‑15A. Šlo o dva upravené stroje (sériová čísla 77‑0084 a 76‑0086) od 6512th Test Squadron ze základny Edwards. Střela ASAT byla nesena na speciálním pylonu pod středním trupovým závěsníkem. Pylon obsahoval generátor, záložní baterii, mikroprocesor a datalink pro komunikaci se střelou v první fázi letu. Do obou letounů byly instalovány i nové bloky elektroniky, byl upraven software palubního počítače a funkce některých přístrojů v kokpitu.

ASAT měl duální navádění
Řízená střela ASM‑135A ASAT byla konstruována jako třístupňová. První stupeň dodala firma Boeing; v podstatě šlo o upravenou zadní část střely AGM‑69 SRAM včetně raketového motoru Lockheed Propulsion Co. SR75‑LP‑1 na tuhé pohonné hmoty. Ani druhý stupeň nebyl nový, protože byl odvozen od prostředku Vought Altair III (čtvrtý stupeň nosné rakety Scout B). Jeho pohon zajišťoval raketový motor Thiokol FW‑4S, opět na TPH.
Originální byl až třetí stupeň pojmenovaný MHV (Miniature Homing Vehicle), případně MKV (Miniature Kill Vehicle). Obsahoval naváděcí soustavu, řídící počítač (paměť 24 kB) a 63 miniaturních raketových motorků na hydrazin (každý s dobou chodu 0,1 s), které sloužily k manévrování v konečné fázi letu. Prostředek MHV byl stabilizován rotací, rotoval rychlostí 33 otáček za sekundu a o přesnost polohy se staral laserový gyroskop. Nebyla však použita žádná bojová hlavice, protože bylo zřejmé, že při vzájemné rychlosti MHV a satelitu (podle výpočtů 24 000 až 40 000 km/h) bude kinetická energie nárazu tak obrovská, že bude zcela postačovat ke zneškodnění jakéhokoli cíle.
Operační nasazení ASAT mělo mít následující průběh: Do palubního počítače F‑15 byly ještě před startem vloženy údaje o dráze cílového satelitu, na základě kterých bylo vypočítáno jakési „startovní okno“ (prostorové souřadnice a čas), v němž měl být ASAT vypuštěn. F‑15 odstartoval, dosáhl nadzvukové rychlosti a začal stoupat. Při směrování letadla do zmíněného „okna“ pomáhal pilotovi upravený přilbový zaměřovač, ale vlastní odpálení střely se provedlo automaticky ve výšce od 15 000 do 25 000 m (podle dráhy cíle).
Naváděcí systém zbraně měl dvě části, inerciální a infračervenou. V první fázi (za chodu motoru prvního stupně) se ASAT řídil inerciálně do určeného bodu v prostoru. Tam se první stupeň oddělil, zažehl se motor druhého stupně a spustil se infračervený senzor v přídi MHV (chlazený tekutým héliem), který sledoval tepelnou stopu cíle. Po vyhoření motoru druhého stupně pokračoval MHV k cíli jen setrvačností a drobné korekce dráhy se prováděly pomocí zmíněných miniaturních motorků.

Sestřel majora Pearsona
První pokusné odpálení rakety ASM‑135A se odehrálo 21. ledna 1984 a střela se úspěšně navedla na určený bod v prostoru. Stejně skončil i druhý pokusný start (13. listopadu 1984). Překvapivě se ovšem ukázalo, že raketa je výrazně výkonnější, než bylo požadováno. Jak už bylo uvedeno, USAF při zadávání požadavků výběrového řízení počítalo se zbraní schopnou ničit družice ve výškách do 560 km, ale při obou testech dolétlo těleso MHV do vzdálenosti přes 1000 km od povrchu Země, což letectvu dodalo optimismus.
Dlouho očekávaný den ostrého testu nadešel 13. září 1985. Ze základny Vandenberg se vznesl letoun F‑15A Eagle (číslo 77‑0084) s připravenou raketou ASAT. V kokpitu letadla seděl major Wilbert D. „Doug“ Pearson, velitel speciální zkušební jednotky F‑15 Combined Test Force. Velení mise v komplexu Cheyenne Mountain v Coloradu vybralo jako cíl satelit Solwind P78‑1, který byl vynesen do vesmíru v únoru 1979. Sloužil k analýze paprsků gama obsažených ve slunečním záření, ale svůj úkol již splnil, takže patřil mezi „kosmické smetí“. Solwind měl průměr 2 m, vážil 843 kg a obíhal ve výšce 550 km.
Letoun F‑15 dosáhl rychlosti Mach 1,22, ve vzdálenosti asi 320 km západně od základny Vandenberg provedl ostrý obrat vzhůru (přetížení 3,8 g) a začal stoupat v úhlu asi 65 stupňů. Střela ASAT odstartovala automaticky ve výšce okolo 24 400 m při rychlosti letounu Mach 0,94 a pomocí infračerveného senzoru se navedla na satelit, který se v té době pohyboval nad Pacifikem. Družice se účinkem ohromné energie nárazu rozpadla v kosmický prach a major Pearson se stal dosud jediným pilotem v dějinách, který zničil cíl ve vesmíru.
Celá událost ovšem měla poněkud komickou dohru. Solwind P78‑1 totiž nebyl tak úplně „kosmické smetí“. Formálně byla sice jeho mise uzavřena, ale systémy fungovaly dál, satelit byl ve spojení s pozemním výzkumným střediskem a stále posílal vědcům užitečná data. To ovšem nikdo v Cheyenne Mountain nevěděl, takže vědcům nikdo předem nesdělil, že „jejich“ družice byla určena k likvidaci. Vědci samozřejmě protestovali, ale bez úspěchu.

Projekt ASAT zrušil Kongres
Po úspěšném ostrém testu byla provedena ještě dvě pokusná odpálení (22. srpna 1986 a 30. září 1986) a letectvo začalo sestavovat plány na operační nasazení střel ASAT. Celkem se mělo vyrobit 112 sériových raket a pro jejich použití mělo být upraveno 20 letounů F‑15A a F‑15B; podle některých zdrojů se uvažovalo také o námořních F‑14 Tomcat. „Protidružicové“ F‑15 měly být přiděleny 48th Tactical Fighter Squadron (základna Langley ve státě Virginia) a 318th Tactical Fighter Squadron (základna McChord ve státě Washington). Eskadry stačily v roce 1987 obdržet sedm upravených letounů F‑15A/B (48th TFS tři a 318th TFS čtyři), ale pak se objevily závažné problémy.
Americký Kongres totiž dospěl k závěru, že raketa ASM‑135A by mohla být chápána jako porušení dohod o omezení militarizace kosmu. Letectvo sice argumentovalo, že SSSR vlastní daleko více takových zbraní (a to dokonce přímo ve vesmíru), ale neúspěšně. Program ASAT navíc výrazně překročil plánovaný rozpočet. Náklady na vývoj byly původně odhadovány na 500 milionů dolarů, ale v roce 1986 už přesáhly 700 milionů. Vybavení dvou eskader by stálo 675 milionů a deset let jejich operačního působení by amerického daňového poplatníka přišlo na dalších 500 milionů dolarů. Navíc se ukázalo, že infračervený naváděcí systém nepracuje stoprocentně spolehlivě a při hustotě rozmístění družic v některých výškách by hrozilo vážné nebezpečí zasažení vlastního kosmického objektu.
Letectvo se ještě snažilo projekt zachránit tím, že navrhlo snížení počtu sériových střel na třetinu, také navrhovalo zapojit námořnictvo (proto se zřejmě mluvilo o úpravě F‑14), avšak Kongres v roce 1988 rozhodl o zastavení programu ASAT. Oficiálně bylo vyrobeno 15 raket, z nichž pět bylo odpáleno a jedna je vystavena v muzeu na letecké základně Edwards. Ostatní byly zřejmě sešrotovány, nelze však zcela vyloučit, že letectvo si část raket mohlo ponechat v zásobě pro případ nějaké „kosmické krize“ ohrožující americké zájmy. (Takovou možnost popsali Tom Clancy a Larry Bond ve svém thrilleru „Rudá bouře“.)

Za železnou oponou
Rovněž Sovětský svaz pracoval v 80. letech na vývoji letecké protidružicové rakety. Celý projekt je však dosud utajován, dokonce není známo ani přesné označení rakety (i když podle některých publikací měla nést jméno RVV‑1). Raketu vyvíjela konstrukční kancelář Vympel pro přepadové stíhače MiG‑31M, které mělo do prostoru vypuštění rakety navádět pozemní stanoviště. K odpálení mělo dojít ve výšce okolo 25 000 m při rychlosti cca Mach 2 a raketa měla mít dostup přes 500 km. Podobně jako ASM‑135A měla dvoufázové navádění; nejprve se pomocí inerciálního systému dostala do určeného bodu, navedení na cíl však zajistilo (na rozdíl od ASM‑135A) aktivní radiolokační samonavedení.
K testům sloužily dva speciálně zkonstruované letouny MiG‑31D (tovární kód Izdělije 07, trupová čísla „Modrá 071“ a „Modrá 072“). Vznikly kombinací prvků původního MiG‑31 a modernizovaného MiG‑31M, ale měly řadu zvláštností. Především byly jednomístné, velký střelecký radiolokátor Zaslon byl odstraněn a přední dielektrický kryt nahradila ocel. V přídi se nacházela i zátěž o hmotnosti 200 kg, aby se nezměnila poloha těžiště. Na koncích křídla byly umístěny malé trojúhelníkové plochy pro zvýšení stability při stoupání s raketou (podle nepotvrzených údajů je však prototyp „Modrá 071“ neměl). Letouny nenesly kanon, trupové závěsy pro rakety R‑33 ani závěsníky pod křídlem; protidružicová raketa se umisťovala na speciální závěs uprostřed spodní části trupu.
Letouny byly zalétány ve známém středisku Žukovskij u Moskvy v roce 1987. Při prvním letu 17. ledna 1987 pilotoval major Aviard Gavrilovič Fastovec, hlavní zkušební letec OKB Mikojan‑Gurjevič (v minulosti létal např. s prototypem vojenského raketoplánu MiG 105.11 Spiral). Testy pokračovaly až do rozpadu SSSR, ale pak byl program zastaven, hlavně kvůli nedostatku financí a nejasné situaci okolo vývoje samotné rakety.
Pro oba letouny se však našlo jiné uplatnění. Přelétly na zkušební polygon v Kazachstánu, kde slouží jako nosiče hypersonické létající laboratoře GLL‑31 (VLL‑AS). Možná je ale čeká ještě zajímavější budoucnost. Kancelář Vympel od roku 1997 vyvíjí kosmickou raketu RN‑S s nosností 40 až 200 kg, kterou má do výšky startu 17 000 m dopravit právě MiG‑31D. Jedná se vlastně o menší obdobu americké rakety ASB‑11 Pegasus nebo vyvíjeného ruského nosiče Burlak‑Diana (ten má startovat z přestavěného bombardéru Tu‑160). Je paradoxní, že raketa RN‑S pro vynášení družic je blízce příbuzná zbrani, která měla družice ničit.
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Bold Orion: První raketa vzduch‑vesmír
Program ASAT z přelomu 70. a 80. let byl první cílevědomý pokus amerického letectva vyvinout leteckou raketu proti družicím. Je ovšem třeba dodat, že podobná zbraň se objevila už mnohem dříve jako svého druhu „vedlejší produkt“ vývoje. V roce 1959 byla totiž v roli protidružicové zbraně vyzkoušena letecká balistická raketa WS‑199B Bold Orion.
Projekt WS‑199 ALBM (Air‑Launched Ballistic Missile) zahájilo americké letectvo roku 1958 s cílem vyvinout balistickou raketu startující z bombardovacích letadel. Jako WS‑199A byla označena úvodní studie a v rámci projektu byly postupně vyrobeny a vyzkoušeny rakety Martin WS‑199B Bold Orion, Lockheed WS‑199C High Virgo a McDonnell WS‑199D Alpha Draco. Celý projekt WS‑199 byl od počátku zamýšlen jako demonstrační a až na základě jeho výsledků byl započat vývoj letecké balistické rakety pro operační použití (projekt WS‑138A). Z něj pak vzešla střela Douglas GAM‑87 (později AGM‑48) Skybolt, ale v prosinci 1962 byl celý program ALBM z technických, finančních i politických příčin zrušen.
Ze všech typů zkoušených v rámci projektu WS‑199 byl nejúspěšnější Martin WS‑199B Bold Orion. Od 26. května 1958 do 13. října 1959 bylo provedeno 12 odpálení z bombardéru B‑47 Stratojet. Při posledním startu byla přesvědčivě demonstrována schopnost rakety Bold Orion zasáhnout i objekty na nízké oběžné dráze. Raketa byla odpálena ve výšce 10 700 m a inerciálně navedena na dráhu družice Explorer VI pohybující se ve výšce 251 km, ovšem tak, aby družici nezasáhla. Obě tělesa se minula ve vzdálenosti 6,4 km.

Pegasus: Potenciální ASAT
Spojené státy v současné době disponují kosmickým prostředkem, u kterého se zvažovalo i použití proti družicím. Jde o nosnou raketu Orbital Sciences ASB‑11 Pegasus, která startuje zpod křídla upraveného bombardéru B‑52 nebo zpod trupu přestavěného dopravního letounu Lockheed L‑1011 TriStar (tento letoun nese jméno Stargazer). Pegasus je třístupňová raketa s celkovou délkou 15,5 m a křídlem tvaru delta, která může vynést na nízkou oběžnou dráhu náklad do hmotnosti 375 kg. Zvětšená verze Pegasus XL má délku 17,6 m a nosnost 443 kg. První start rakety Pegasus se uskutečnil 5. dubna 1990.
Ačkoli firma Orbital Sciences vyvinula raketu Pegasus zejména pro vynášení komerčních družic, v praxi je využívána spíše jako urychlovací platforma pro různé vzdušné a kosmické experimentální stroje, jako např. hypersonický letoun X‑43A Hyper‑X (více v ATM 7/2003). USAF se však zabývalo i myšlenkou změnit Pegasus v raketu proti družicím, resp. nahradit třetí (nákladní) stupeň samostatně naváděnou hlavicí. Z technického hlediska by to bylo jistě možné, ale podle spolehlivých zdrojů zůstalo jen u návrhu.

Technická data řízené střely ASM‑135A ASAT
Celková délka
5420 mm
Délka tělesa MHV
460 mm
Rozpětí kormidel
900 mm
Průměr trupu
508 mm
Průměr tělesa MHV
300 mm
Startovní hmotnost
1180 kg
Hmotnost tělesa MHV
15,4 kg
Tah motoru 1. stupně
44,1 kN
Tah motoru 2. stupně
27,4 kN
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