Astra:
Indická konkurence R-77

Letecký a zbrojní průmysl Indie nabírá na síle a vyvíjí stále modernější a účinnější zbraně. Jednou z nich je letecká raketa středního dosahu, která dostala jméno Astra.

Letouny indického letectva mají k dispozici tři typy leteckých protiletadlových raket se středním dosahem: francouzské Matra Super 530D, ruské R‑27 (AA‑10 Alamo) a špičkový ruský typ R‑77 (RVV‑AE, AA‑12 Adder). Indie už však pracuje na vlastní zbrani této kategorie, která má vytvořit plnohodnotnou konkurenci pro nové verze R‑77 i americké AIM‑120 AMRAAM.

Zahraniční inspirace
Program rakety Astra začal na konci 90. let pod vedením úřadu DRDO (Defence Research & Development Organisation). Model byl vystaven na veletrhu Aero India v roce 1998 a za tři roky bylo oznámeno, že vývoj nové rakety Astra již probíhá. To potvrdil i fakt, že první pokusné odpálení z pozemní rampy se odehrálo dne 9. května 2003. Důležitý mezník přišel v červnu 2004, kdy indická vláda schválila financování dalšího vývoje částkou 10 miliard indických rupií (okolo 225 milionů dolarů). Střela by měla být připravena k bojovému nasazení roku 2009 a jeden kus má přijít na 30 až 50 milionů rupií, tedy přibližně 680 tisíc až 1,1 milionu dolarů.
Z fotografií a publikovaných údajů je zřejmé, že inženýři DRDO se při vývoji střely Astra významně inspirovali raketami Super 530D a R‑77. Dokládá to hlavně její aerodynamická konfigurace, jež využívá čtyři pevné stabilizátory v zadní polovině délky a čtyři menší pohyblivá kormidla na zádi. Díky tomu má mít Astra vynikající obratnost, aby byla vysoce účinná také v manévrovém boji na kratší vzdálenost. Měla by být schopna provádět obraty s přetížením až 40 g. Její pohon nyní zajišťuje jednostupňový raketový motor s dobou hoření 5,4 sekundy. DRDO ovšem uvažuje o tom, že pro sériové rakety by mohla vyvinout hybridní pohon kombinující raketový a náporový princip. Takový systém využívá např. ruská střela R‑77PD (RVV‑AE‑PD).

Inteligentní autopilot
Navádění rakety Astra odpovídá standardu běžnému u současných raket této kategorie. Po odpálení zahajuje činnost inerciální soustava, která střelu naviguje do prostoru výskytu cíle. Poté se spouští aktivní radarové navádění, pomocí kterého se raketa zaměří na cíl a provede vlastní útok. Sériové střely Astra by měly mít rovněž datalink k přenosu informací z letounu‑nosiče, případně z letounů AWACS. Autopilot údajně využívá prvky umělé inteligence pro stanovení optimální trajektorie letu a systém navádění je vysoce odolný proti rušení a klamným cílům. Astra nese 15kg tříštivou hlavici se směrovaným účinkem. Momentálně užívá rádiový zapalovač, ale sériové střely mají mít laserový systém spouštění exploze.
Maximální dostřel na odletovém kursu má přesahovat 20 km a na vstřícném kursu až 80 km. Výškový rozsah působení střely sahá od hladiny moře do výšky 20 000 metrů. Po roce 2009 má raketa Astra patřit do výzbroje všech hlavních typů bojových letounů indického letectva, tedy Mirage 2000H, MiG‑29, Su‑30MKI, Tejas LCA a zřejmě i nového stroje, který vzejde z výběrového řízení M‑MRCA. DRDO samozřejmě doufá, že Astra posléze uspěje také na mezinárodním trhu, na který Indie postupně proniká.
Výkony rakety Astra mají být srovnatelné s ruskou střelou R‑77 (RVV‑AE), americkou AIM‑120 AMRAAM a francouzskou zbraní Mica. Prvně jmenovaný typ je ve výzbroji indického letectva a zbylé dva jsou mu nyní nabízeny. Vývoj zbraně Astra však ukazuje, že střely vzduch‑vzduch středního dosahu se již brzy stanou další kategorií techniky, v níž bude Indie soběstačná.
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TTD rakety Astra
Délka rakety
3570 mm
Průměr těla
178 mm
Hmotnost rakety
154 kg
Hmotnost hlavice
15 kg
Max. rychlost
M = 4
Dostřel vstřícný
80 km
Dostřel odletový
20 km
Max. dostup
20 000 m
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