Britten-Norman Defender:
Staronový letoun pro asymetrické konflikty

Na stránkách ATM jsme už několikrát psali o vzestupu turbovrtulových bojových letadel, která mohou na moderním bojišti najít rozsáhlé uplatnění. Na letecké výstavě Farnborough 2012 se objevil další zajímavý příspěvek do této atraktivní kategorie, a sice varianta britského lehkého užitkového letounu Britten-Norman Islander.

Úspěšný víceúčelový Islander
Letadlo Britten-Norman BN-2 Islander samozřejmě není žádná novinka, jelikož jeho prototyp se poprvé vznesl 13. června 1965. Stroj, který zkonstruovali Desmond Norman a John Britten, se začal sériově vyrábět o dva roky později a produkce pořád běží, neboť i přes některé potíže firmy (která vystřídala několik vlastníků) se jedná o komerčně velmi úspěšný typ. V současné době je společnost Britten-Norman Group jediným a posledním nezávislým výrobcem letounů ve Velké Británii a dosud zhotovila téměř 1300 letounů, z nichž naprostou většinu tvoří právě Islandery. Jedná se o konvenčně pojatý hornoplošník s pevným podvozkem a trupem, jenž má obdélníkový průřez a pojme dva členy osádky a obvykle devět cestujících. K pohonu základní verze slouží dva na křídle umístěné pístové motory (nejčastěji značky Avco Lycoming), avšak od roku 1972 se nabízí i BN-2T Turbine Islander, poháněný dvěma turbovrtulovými agregáty, zpravidla typu Allison 250-B17C s výkonem po 340 kW. Z hlediska použití letounu je vysoce důležitý i rok 1970, kdy se poprvé vznesl prototyp vojenské modifikace nazvané Defender. Ta může plnit různé úkoly od hlídkování přes dopravu raněných po pozorování bojiště či operace proti partyzánům. Za tímto účelem je vybavena čtyřmi závěsníky pod křídlem, jež mohou nést asi 1200 kg výzbroje; uvnitř letounu lze při maximální zásobě paliva dopravit 725 kg nákladu. Také Defender je nabízen s pístovými i turbovrtulovými motory, navíc se nabízí také námořní verze Maritime Defender. Letouny Islander i Defender si našly uživatele v ozbrojených silách a sborech více než padesáti zemí, mezi nimiž je např. Velká Británie, Irsko, Izrael, Jihoafrická republika, Indonésie, Finsko, Kypr nebo Belgie. Kus vystavený na veletrhu Farnborough 2012 odpovídá turbovrtulové modifikaci BN-2T-4R Defender, nese registrační značku G-SJCH a je součástí letového parku policie hrabství Hampshire.

Dvě konfigurace výzbroje
Firma Britten-Norman jej vystavila především coby demonstrátor nové verze, kterou vyvinula v kooperaci se společností Exelis, jež dodává hlavně vojenskou elektroniku. Jak bylo uvedeno výše, Defender se pro bojové akce dal využívat již dříve, ovšem v současnosti jsou požadavky na letouny této kategorie náročnější; především zahrnují nutnost nést kvalitní senzory a přesně naváděné zbraně. Vystavený Defender byl předveden ve dvou konfiguracích, jež se však lišily jen konkrétními podvěsy. Hlavní změnu na vlastním letadle představuje kulový blok Wescam MX15Di s elektrooptickými senzory pod přídí, zdokonalila se rovněž další přístrojová výbava (mj. navigační systém). První představená konfigurace byla nazvána Block 15 Armed ISTAR. Na závěsnících nesla miniaturní naváděná výbušná tělesa kategorie Micro Munitions (váha do 20 liber čili 9 kg), dvě palivové nádrže s objemem po 50 galonech (tedy 227 litrů) a kontejner Quick MEDS (Material Express Delivery System). Jedná se o těleso, jež pojme 45 kg nákladu a je opatřeno naváděním GPS, takže může sloužit pro přesné zásobování vlastních jednotek ze vzduchu; vyvinula je zbrojovka Dynetics ve spolupráci s US Army. Druhá konfigurace letadla Defender, jež byla představena, nesla označení Block 20 Direct Fires/Gunship. Pod závěsníky měla protizemní řízenou střelu MBDA Brimstone, naváděnou pumu (podle výrobce lze využít nejrůznější typy s laserovým a družicovým naváděním a o váze 250 či 500 liber, tj. 113 či 227 kg), opět palivovou nádrž pro 50 galonů a konečně raketnici pro sedm 70mm neřízených raket CRV-7 (s možností použít i verze s koncovým laserovým naváděním). Dá se předpokládat, že zůstaly zachovány všechny zbraňové možnosti původního Defenderu, který může užívat např. kontejnery s kulomety ráže 7,62 mm, neřízené pumy, vrhače klamných cílů a k vlastní obraně dokonce i protiletadlové střely AIM-9 Sidewinder. Vzhledem k dosavadním úspěchům letadel Islander a Defender po celém světě lze očekávat, že také tyto nové konfigurace pro současnou podobu ozbrojených konfliktů si naleznou své zákazníky.
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