Dassault Falcon v námořních službách

Obchodní letoun Dassault Falcon se řadí k nejúspěšnějším typům své kategorie. Potvrzují to i jeho námořní hlídkové modifikace operující ve službách USA, Francie či Japonska.

Nemálo typů obchodních tryskových letounů (tzv. biz-jetů) bylo modifikováno pro vojenské využití. Patří mezi ně i francouzský Dassault Mystère čili Falcon. Na jeho základě vzniklo několik typů hlídkových, pátracích nebo záchranných letadel, která si našla cestu do námořnictev a pobřežních stráží a stále létají coby doklady kvalit původní konstrukce.

Falcon 20 a Falcon 10
Historie proudového letounu Falcon sahá až do začátku 60. let. V roce 1962 zahájily firmy Sud‑Aviation (později Aérospatiale) a Dassault vývoj lehkého dvoumotorového dopravního stroje pro 8 až 12 cestujících. První prototyp vzlétl 4. května 1963 pod označením Dassault Mystère. Mnohem známější se však stal jako Falcon; tento název byl původně vytvořen pro americký trh, ale postupně se jméno Mystère úplně vytratilo. Sériová výroba byla zahájena v roce 1965 a přišlo mnoho objednávek od soukromých i státních zájemců. Falcon se stal jedním z nejúspěšnějších typů své kategorie na světě. Pro jeho pohon se užívají různé motory s tahem okolo 20 kN.
Koncem 60. let se objevil zájem o poněkud menší letoun podobné koncepce. Firma Dassault zareagovala vývojem stroje označeného původně Minifalcon. Prototyp se poprvé vznesl 1. prosince 1970 a sériové letouny dostaly označení Falcon 10, zatímco základní větší verze byla od té doby známa jako Falcon 20. Oba typy se dočkaly uplatnění i v několika ozbrojených silách, nejčastěji jako štábní, spojovací a cvičné letouny a stroje pro přepravu důležitých osobností. Řada menších zemí používá Falcony i jako dopravní prostředky hlav států.
Francouzské námořnictvo si v roce 1970 objednalo šest letounů Falcon 10A Marine. Jejich pohon zajišťovaly dva motory Garrett TFE731 s tahem 14,37 kN. Kromě výše uvedených úkolů sloužily i pro kalibraci radarů, simulovaly útočící nepřátelské letouny a užívaly se též pro námořní hlídkování nebo průzkum. A právě na základě dobrých výsledků posledně jmenovaných misí se Francie rozhodla pořídit speciální obměnu pro výcvik pilotů námořních průzkumných a útočných letadel.
První letoun nazvaný Falcon 10 MER (Marine Entraînement Radar) byl předán na jaře roku 1975 a postupně následovalo ještě šest kusů. Nesou rozsáhlé komunikační a senzorové vybavení a létají nejen jako cvičné, ale i jako operační průzkumné stroje. Tato jejich úloha byla dále posílena v roce 1978, kdy do nich byly namontovány radary Agave z letounů Super Étendard, díky čemuž mohly oba typy letadel efektivně spolupracovat. Letouny Falcon 10 MER jsou stále ve službě a v současné době působí v sestavě 57. eskadry ze základny Landivisiau.

HU-25 Guardian
Ale v době, kdy francouzské námořnictvo přebíralo první stroje Falcon 10 MER, už se rýsoval největší úspěch jejich staršího a většího bratra, letounu Falcon 20. Americká Pobřežní stráž (US Coast Guard) vybírala nástupce zastaralých hydroplánů Grumman HU‑16 Albatross. Firma Dassault nabídla specializovanou verzi typu Falcon 20F nazvanou Falcon 20G. Základní odlišností byla montáž nových, výkonnějších motorů Garrett ATF362C s tahem po 24,2 kN. Křídlo a trup byly přizpůsobeny pro instalaci externě neseného vybavení a v zádi trupu se objevila přídavná palivová nádrž, neboť výkonnější motory měly samozřejmě vyšší spotřebu. V lednu 1977 byla firma Dassault vyhlášena vítězem a US Coast Guard objednala 41 kusů jménem HU‑25A Guardian. Smontovala je továrna Falcon Jet Corporation v Arkansasu a první letoun byl zařazen do služby v únoru 1982. Poslední stroj Pobřežní stráž převzala v červnu 1985.
HU‑25A Guardian lze od základní podoby na první pohled odlišit podle prvního páru bočních okének, který má obdélníkový tvar a výrazně větší rozměry. Za těmito okny jsou namontovány výkonné kamery a jiné optické senzory. Ve spodní části trupu se nalézá poklop ke shazování záchranného vybavení. Klíčovým senzorem je pátrací radar Raytheon AN/APS‑127. Letouny HU‑25A jsou užívány k hlídkovým, pátracím a záchranným účelům v pobřežních vodách USA. Z původních 41 kusů bylo sedmnáct strojů modifikováno na nová provedení HU‑25B a HU‑25C.
Osm letounů HU‑25B Aireye se vyznačuje podlouhlým pouzdrem pod trupem, jež obsahuje radiolokátor Motorola AN/APS‑131 s bočním vyzařováním. Nesou rovněž senzor Texas Instruments RS‑18C pro infračervené a ultrafialové pásmo. HU‑25B slouží především ke sledování ropných skvrn a dalších forem znečištění moře. Devět letounů nazvaných HU‑25C Nightstalker má pod trupem kapkovitou gondolu s infračerveným senzorem typu Texas Instruments WF‑360 FLIR. V přídi je pak namontován výkonný radar Northrop Grumman AN/APG‑66. HU‑25C se užívají zejména pro vyhledávání a stíhání lodí a letadel pašeráků drog.
V roce 2000 zahájila US Coast Guard modernizaci části flotily strojů HU‑25. Všechny letouny HU‑25C byly přestavěny na novou verzi HU‑25C+, jež má vylepšený radar a nový optoelektronický a infračervený systém FLIR/EO/LLTV. Šest letounů HU‑25A prošlo modernizací na variantu HU‑25D. Namísto radaru AN/APS‑127 mají přístroj AN/APS‑143(V) ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) a rovněž stejný systém FLIR/EO/LLTV jako HU‑25C+. Stroje HU‑25 operují z pěti základen US Coast Guard, a to Cape Cod, Mobile, Corpus Christi, Miami a Borinquen.

Falcon 20H Gardian
Francouzské námořnictvo zaujal úspěch Falconu 20 v USA, neboť také potřebovalo náhradu za zastaralé hlídkové letouny, v jeho případě stroje P‑2H Neptune. Takto vznikl požadavek na moderní hlídkový letoun pro mise ve francouzské exkluzivní ekonomické zóně s rozlohou přibližně šesti milionů čtverečních kilometrů. Společnost Dassault tedy nabídla hlídkový stroj na bázi verze Falcon 20H čili Falcon 200, kterou pohánějí dva motory Garrett ATF36 s tahem po 23,15 kN. Od starších provedení se liší také většími palivovými nádržemi a překonstruovanými přechody mezi trupem a křídlem. Prototyp Falconu 20H vzlétl 30. dubna 1980 a sériová výroba začala o tři roky později.
Francouzské námořní síly si v květnu 1981 objednaly pět strojů označených Falcon 20H Gardian, které byly dodány v letech 1983 a 1984. Nesou identifikační čísla 48, 65, 72, 77 a 80. Podobně jako u „amerických“ HU‑25 Guardian je první pár bočních okének zvětšený a obdélníkový. Vybavení zahrnuje např. námořní radar Thomson‑CSF Varan (odvozený od radaru Iguane v letounech řady Atlantic) a řídicí a navigační systém Omega. Pod čtyři závěsy pod křídlem je možno umístit např. bóje, záchranné prostředky, kontejnery pro průzkum nebo elektronický boj a vrhače klamných cílů. Šestičlennou osádku tvoří dvojice pilotů, navigátor, dva operátoři optických systémů a operátor radaru. Letadla Gardian byla zařazena do 9. a 12. eskadry, jež byly roku 2000 sloučeny do 25. flotily. Kromě pobřeží pevninské Francie operují i nad zámořskými územími, mj. nad ostrovy Tahiti.
V osmdesátých letech připravila firma Dassault další variantu jménem Gardian 2, která byla schopná nést zbraně. Jako hlavní výzbroj se předpokládaly dvě střely AM.39 Exocet a dále mohlo toto provedení nést pumy, neřízené rakety Matra a kulometné či kanonové kontejnery. Určitý zájem o Gardian 2 jevil Irák, jež během probíhající války s Íránem hledal vhodnou platformu pro vypouštění střel Exocet. Nakonec se ale rozhodl pronajmout si od Francie letouny Super Étendard. Dalším zájemcem bylo Chile, kde byl za pomoci francouzských techniků jeden kus Falconu 200 vybaven čtveřicí závěsníků, jež nesly dvě střely Exocet a dvě pouzdra pro elektronický boj Barracuda. V tomto projektu však nakonec ani jedna ze zemí nepokračovala. Některé zdroje ovšem uvádějí, že i letouny Gardian francouzského námořnictva mohou teoreticky nosit a odpalovat rakety Exocet, ačkoli v praxi se této možnosti nevyužívá.
Vyvrcholením řady námořních modifikací Falconu 20 se ale měla stát verze Falcon 20SNR. Na rozdíl od „provizorního“ Gardianu mělo jít o stroj specializovaný na protilodní útoky a vybavený navigačními a palebnými systémy ze stíhacího bombardéru Mirage 2000N. Zřejmě se počítalo i s vypouštěním střel s plochou letu a dalších řízených protizemních zbraní. Falcon 20SNR ale nikdy neopustil fázi návrhu.
 
Falcon 50 a Falcon 900
Vývoj obchodních letounů řady Falcon se samozřejmě nezastavil. V polovině 70. let přistoupil Dassault ke konstrukci varianty pro mezikontinentální lety. Vznikla přepracováním verze Falcon 20, která dostala nové křídlo, velkou trupovou palivovou nádrž a tři motory Garrett TFE731‑3 o tahu po 16,46 kN. Stroj jménem Falcon 50 poprvé vzlétl 7. listopadu 1976 a za tři roky začala sériová produkce. Na počátku 90. let přitáhl tento typ i zájem francouzského námořnictva, které hledalo letoun pro hlídkování ve vzdálenějších oblastech u pobřeží Afriky, Jižní Ameriky či v Tichomoří. Ze srovnávacích testů vyšel nejlépe právě Falcon 50 a v září 1996 přišla objednávka čtyř kusů.
První letoun verze pojmenované Falcon 50 Marine byl zařazen do služby v námořním letectvu 26. listopadu 2000. Vybavení stroje zahrnuje námořní pátrací radiolokátor Thales Ocean Master 100, infračervenou kameru Chlio a rozsáhlou sbírku komunikačních a navigačních systémů, např. terminál satelitní sítě Inmarsat a navigační komplex od firmy Honeywell, jehož součástmi jsou mj. laserové gyroskopy a přijímač GPS.
Další fázi vývoje rodiny Falcon představuje třímotorový Falcon 900, který dopraví až 19 cestujících na vzdálenost přesahující 7000 km. Zálet prototypu se odehrál 21. září 1984 a už za dva roky směřovaly první sériové kusy k zákazníkům. Falcon 900 se v mnoha zemích uplatňuje jako reprezentační letoun hlav států, avšak i on se stal základem pro námořní hlídkový stroj. V září 1987 si japonská Námořní bezpečnostní agentura (MSA, Maritime Safety Agency, vlastně japonská pobřežní stráž) objednala dvě záchranná letadla s dlouhým doletem.
Letouny nazvané Falcon 900MSA vstoupily do služby v září 1989. V podstatě lze říci, že jde o zvětšený ekvivalent verze HU‑25. Mají rozměrná pozorovací okna, počítačové kontrolní středisko a rozmanité přístrojové vybavení včetně velkého radiolokátoru. V trupu jsou zabudovány vrhače sonarových bójí, klamných cílů a značkovačů. Také tyto stroje potvrzují, že přes čtyřicet let stará konstrukce letounu Dassault Falcon dokáže námořním silám poskytovat výborné služby i ve 21. století.
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TTD námořních letounů řady Dassault Falcon

Falcon 10 MER
HU-25A Guardian
Falcon 20H Gardian
Falcon 50 Marine
Rozpětí křídla
13,08 m
16,3 m
16,3 m
18,86 m
Celková délka
13,86 m
17,15 m
17,15 m
18,5 m
Celková výška
4,61 m
5,32 m
5,32 m
6,97 m
Prázdná hmotnost
5055 kg
10 500 kg
8700 kg
9520 kg
Max. hmotnost
8755 kg
14 515 kg
15 200 kg
18 500 kg
Max. rychlost
912 km/h
890 km/h
870 km/h
880 km/h
Max. dolet
2900 km
3790 km
4490 km
6480 km
Operační dostup
13 500 m
12 800 m
13 715 m
13 800 m
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