Projekt Falcon:
Bezosádková tanková věž z Jordánska

Na přelomu století se Jordánsko postaralo o veliké překvapení, když během krátké doby vyvinulo a otestovalo tankovou věž bez osádky Falcon. Její nejpokročilejší podoba se má stát základem perspektivního tanku 4. generace, na němž už Jordánsko pracuje společně s Jihoafrickou republikou.

Jordánská firma KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) je zřejmě největší zbrojovkou arabského světa. Vyvíjí a vyrábí řadu pokročilých typů techniky, které se mohou směle rovnat soudobé konkurenci z USA, Evropy a Ruska. A v některých případech ji dokonce zřetelně předstihují, což dokládají např. tankové věže Falcon. Ačkoli využívají komponenty ze zahraničí (mj. ze Švýcarska, Velké Británie nebo Jihoafrické republiky), největší díl práce odvedli jordánští inženýři.

Nečekaně rychlý vývoj
Jordánské obrněné jednotky disponují čtyřmi typy tanků. Jedním z nich je americký M60 a zbývající tři pocházejí ze Spojeného království. Jsou to tanky Centurion, Chieftain a Challenger 1, jež dostaly místní jména Tariq, Khalid a Al‑Hussein. Obrněnce posledně zmíněného typu začalo Jordánsko odebírat v roce 1999 (jde o tanky vyřazené z britské armády). Přestože stále platí za účinnou zbraň, projevily se i jisté nedostatky týkající se především výzbroje a přístrojového vybavení. Drážkovaný kanon RO Defence L11 má omezenou účinnost a již se pro něj nevyrábí munice. Senzorové vybavení už neodpovídá požadavkům, které se v současnosti na tanky kladou.
Vláda proto pověřila firmu KADDB, aby připravila modernizační program pro tanky Al‑Hussein. Jordánská zbrojovka se rozhodla pro skutečně velkorysou odpověď, když pro tank vyvinula novou věž bez osádky. Její vývoj začal už v roce 1999, následujícího roku se maketa představila na výstavě SOFEX a v roce 2003 byl postaven prototyp, který se v březnu objevil na veletrhu IDEX. Téhož roku v květnu začaly střelecké zkoušky. Tak pozoruhodně rychlý vývoj udělal na experty přinejmenším stejný dojem jako samotná věž Falcon a její špičkové výkony.
První demonstrátor jménem AB9C4 Falcon I byl umístěn na korbě tanku Tariq (Centurion) a sloužil jen pro testy koncepce věže bez osádky. Prototyp podoby AB9C5 Falcon II už byl instalován na tank Al‑Hussein, a když se mluví o „věži Falcon“, zpravidla se tím myslí právě standard Falcon II. Třetí fází ambiciózního projektu bude nová věž Falcon III, na které se nyní intenzivně pracuje a kterou má využívat chystaný tank 4. generace. Ten by v příštím desetiletí měl vstoupit nejen do výzbroje Jordánska, ale zřejmě také Jihoafrické republiky.

Útočná a obranná výzbroj
S instalací věže Falcon II došlo k podstatným změnám koncepce tanku Al‑Hussein (Challenger). Díky automatickému nabíjení se osádka zmenšila na tři osoby a prostory velitele a střelce se přesunuly do korby pod úroveň věnce věže. Falcon se vyznačuje velmi úzkým čelním průřezem; věž je široká jen 1,4 m, takže se pochopitelně výrazně zmenšuje čelní silueta tanku a zvyšuje se odolnost, aniž by vzrostla síla pancíře. Celková hmotnost věže Falcon II dosahuje přibližně 17 tun.
Nárůst palebné síly zajišťuje 120mm hladký kanon CTG (Compact Tank Gun) od švýcarské firmy RUAG Land Systems o délce hlavně 50 ráží. CTG L50 platí za jednu z nejlepších zbraní této ráže na světě. Může střílet průbojnou kinetickou municí APFSDS, jež dosahuje úsťové rychlosti 1770 m/s. Kanon vyniká i velmi malým zpětným rázem, což umožňuje jeho instalaci do lehčích vozidel. Zajímavě konstruovaný samočinný nabíjecí systém dodala britská firma FHL Division of Cleverham Ltd (dříve Fairey Hydraulics). Munice se do hlavně zasouvá ze dvou zásobníků; první je buben se šesti komorami, zatímco druhý je pásový a pojme čtyři kusy munice. S jedním nábojem v hlavni to znamená dohromady 11 ran, které lze vypálit bez pomoci lidské obsluhy. Stabilní rychlost palby dosahuje až osmi výstřelů za minutu a první tři rány lze vypálit během deseti sekund.
Vedle 120mm děla je instalován koaxiální kulomet ráže 7,62 mm. Nezávislý kulomet v základní verzi věže sice chybí, ale podle výrobce je na horní straně věže vyhrazeno místo pro instalaci vhodného dálkově řízeného střeliště. Pro obranu slouží celkem šestnáct dýmových granátometů ráže 66 mm značky Helio (pobočka zbrojovky Thales), které jsou montovány na bocích zadní části věže ve dvou sestavách po osmi hlavních. Falcon II je chráněn i detektorem ozáření laserovým paprskem od firmy Avimo, což je rovněž divize korporace Thales.

Systém řízení palby
Další kapitolu představuje moderní senzorové vybavení. Střelec má k dispozici sestavu přístrojů, která se nachází ve schránce na levém boku věže. Základ tohoto komplexu tvoří dva přístroje jihoafrické společnosti 4‑Sight (dříve Vernelli), kterými jsou denní televizní kamera se třemi kanály a termovizní senzor se dvěma kanály. Třetím čidlem je laserový dálkoměr, jako záložní senzor je k dispozici optický periskopový zaměřovač. Schránka s přístroji je stabilizována ve dvou osách. Informace z ní se promítají na rozměrné ploché displeje.
Velitel tanku pracuje zejména s panoramatickým zaměřovačem na horní straně věže, který obsahuje denní i infračervené kanály a má plný kruhový odměr. Jihoafrická firma IST Dynamics dodala terminál GPS a přístroje monitorující meteorologické podmínky. „Mozek“ systému tvoří digitální počítač, který může samočinně sledovat pohyblivé cíle a má schopnost „hunter‑killer“ neboli možnost „předání“ cíle mezi velitelem a střelcem (velitel cíle vyhledává a střelec je ničí palbou).
Původně se předpokládalo, že část jordánských tanků Al‑Hussein obdrží věže Falcon II, a zvažovala se též možnost instalace na tanky Khalid (Chieftain). Ale v roce 2004 padlo rozhodnutí, že Falcon II se sériově vyrábět nebude. Místo toho byla schválena částečná modernizace obrněnců Al‑Hussein při využití některých prvků z programu Falcon. Modernizované tanky dostaly označení Al‑Hussein Hybrid. Do původní britské věže se instaluje kanon RUAG CTG L50 a poloautomatický pásový systém firmy FHL, který značně usnadňuje práci nabíječe. Zcela se změnil systém řízení palby, jež obsahuje samostatný infračervený zaměřovač velitele a získává i schopnost „hunter‑killer“. Přibyl detektor ozáření laserem a bloky modulárního pancíře. Pro úplnost lze dodat, že některé prvky programu Falcon využívá i jordánská modernizace tanků M60 pojmenovaná Phoenix.

Budoucnost: Falcon III
Uvedené řešení bylo přijato hlavně proto, že přes své nesporné kvality má věž Falcon II i dva nedostatky. Prvním je fakt, že v automatickém nabíjecím zařízení je umístěno pouze 11 nábojů, po jejichž vystřílení je nutno do mechanismu doplnit munici ze zásob v korbě. Jelikož nabíječ byl z osádky odstraněn, musí to udělat střelec, což samozřejmě na určitou dobu znamená snížení bojeschopnosti. Druhá slabina se týká rozměrů. Čelní průřez se sice výrazně zmenšil, avšak výška tanku je stejná a jeho boční silueta se dokonce mírně zvětšila.
Firma KADDB proto zahájila vývoj věže s nízkým profilem Falcon III. Britská společnost FHL pro ni připravila nový automatický nabíjecí mechanismus se dvěma bubny po osmi komorách, což při nabité hlavni znamená 17 granátů připravených ke odpálení bez zásahu obsluhy. První buben má obsahovat průbojnou kinetickou munici APFSDS a druhý kumulativní, resp. multifunkční výbušné střelivo HEAT/MP. Šířka věže se zvětší na zhruba 1,875 m, ale celková výška vozidla bude menší. Věž Falcon III už totiž není určena pro tank Challenger, nýbrž pro nový typ 4. generace, na němž Jordánsko pracuje spolu s Jihoafrickou republikou (ta má odpovídat za podvozek a korbu). Jordánsko si chce ponechat ve výzbroji pouze modernizovaný Al‑Hussein Hybrid a starší tanky nahradit právě novým typem 4. generace, kdežto v Jižní Africe má připravovaný obrněnec vystřídat tanky Olifant (více o nich v Armádním technickém magazínu 5/2006).
Ale ukázalo se, že věž Falcon II je asi přece jen příliš dobrá na to, aby zůstala pouze demonstrátorem. Firma KADDB už vyvíjí její odlehčenou verzi o hmotnosti cca 10 tun. Má být nabízena nejen jako nástavba pro různé zahraniční kolové i pásové typy obrněných vozidel, ale může se objevit rovněž na lehkém tanku nebo stíhači tanků o váze mezi 18 a 22 tunami, o jehož vývoji KADDB uvažuje. Projekt Falcon tak podstatně překračuje původní záměr a potvrzuje, že Jordánsko se hodlá stát důležitým hráčem na světovém trhu s obrněnou technikou.
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