Raketový systém IRIS‑T SL

V poslední době se můžeme stále častěji setkávat s přestavbami leteckých protiletadlových raket na komplety typu země‑vzduch. Nejnovějším příspěvkem Evropy k tomuto trendu jsou systémy na bázi letecké rakety IRIS‑T.

Jak už název napovídá, protiletadlový systém IRIS‑T SL využívá upravené letecké řízené střely IRIS‑T. Jde o komplet na pomezí krátkého a středního dosahu, zatímco systém IRIS‑T SLS má být systémem krátkého dosahu a má odpalovat původní letecké střely bez jakýchkoli změn. Firma Diehl BGT pracuje také na příbuzném systému IDAS, který má tvořit výzbroj ponorek.
 
Spolupráce šesti zemí
Letecká protiletadlová řízená střela IRIS‑T (Infra‑Red Imaging System Tail/thrust‑controlled) je výsledkem úsilí šesti zemí o vyrobení náhrady amerických raket AIM‑9 Sidewinder. Její vývoj začal v roce 1995 a podílely se na něm Německo, Itálie, Řecko, Švédsko, Norsko a Kanada. V roce 2002 sice posledně jmenovaná země od programu odstoupila, ale zároveň se přidalo Španělsko. Hlavním dodavatelem celého projektu je německá firma Diehl BGT (Bodenseewerk Gerätetechnik). V letectvech zúčastněných států budou střely používány na letounech Eurofighter Typhoon, F‑16, F/A‑18, F‑4, Tornado a JAS‑39 Gripen.
IRIS‑T využívá pasivní infračervené navádění pomocí senzoru o rozlišení 128×128 bodů, který je pohyblivě uložený a propojený s přilbovým zaměřovačem pilota. Raketa je řízena pomocí pohybů ocasních ploch a zároveň vychylováním vektoru tahu motoru, což je příčinou její vynikající obratnosti – může provádět manévry s přetížením až 50 g. Maximální dosah je asi 12,5 km. Sériová výroba střel začala koncem roku 2003 a pro šest uvedených zemí má být vyrobeno celkem 4000 kusů.
V roce 2004 představila firma Diehl BGT návrh protiletadlového raketového systému IRIS‑T SL (Surface‑Launched), který využívá modifikaci střely IRIS‑T. Je vyvíjen na žádost německé armády jako součást komplexního systému protivzdušné obrany středního dosahu MEADS (více v ATM 12/2005). Hlavní zbraní systému MEADS bude americká raketa PAC‑3, ale německá armáda chce do systému začlenit i flexibilnější střelu kratšího dosahu.

Navádění je dvoufázové
Střela systému IRIS‑T SL konstrukčně vychází z letecké rakety IRIS‑T, ale současně se od ní v mnohém liší. Především využívá dvoufázové navádění. V první fázi jsou informace o poloze cíle získávány z radarů systému MEADS, jsou předávány odpalovacímu vozidlu IRIS‑T SL a poté z něj přes výsuvnou anténu pokračují ke střele. Až v konečné fázi se spouští infračervené navádění, pomocí něhož raketa zasáhne cíl. Příď rakety systému IRIS‑T SL je opatřena aerodynamickým kuželovým krytem.
Raketa IRIS‑T SL má i větší, výkonnější motor a větší množství paliva, protože vzlétá kolmo vzhůru, takže značnou část paliva spotřebuje na tento startovací manévr. Jako odpalovací vozidlo se používá nákladní vůz Mercedes‑Benz Unimog 4×4, jenž převáží čtyři kontejnery se střelami. Vozidlo lze transportovat pomocí letounů A400M. Maximální dosah IRIS‑T SL nebyl zveřejněn, ale údajně bude větší než u původní letecké verze. V současné době se staví první prototyp systému IRIS‑T SL a zařazení do služby je plánováno okolo roku 2012.
Kromě toho firma Diehl BGT navrhla systém IRIS‑T SLS, který má využívat původní letecké rakety IRIS‑T. Předpokládá se, že na lehký terénní automobil budou umístěny čtyři letecké závěsníky LAU‑7, z nichž budou střely IRIS‑T startovat. Střele IRIS‑T má být příbuzný také ponorkový raketový komplet IDAS (Interactive Defence and Armament for Submarines), který má zasahovat nejen vzdušné cíle (například protiponorkové vrtulníky), ale i menší cíle na hladině a na pobřeží.
Uvažuje se i o tom, že střely systémů IRIS‑T SL, IRIS‑T SLS a IDAS budou později nahrazeny hypersonickými raketami typu LFK NG, na nichž firma Diehl spolupracuje se společností EADS/LFK (Lenkflugkörpersysteme). Tato raketa bude létat rychlosti přes Mach 6, bude naváděna vysoce citlivým infračerveným senzorem a bude mít kinetickou hlavici. Bude schopna zasahovat i obtížně zjistitelné a balistické cíle. První testy operační verze jsou plánovány na rok 2008.
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