Izraelské systémy ochrany letadel

Přenosné protiletadlové rakety představují smrtící hrozbu pro vojenská i civilní letadla. Reakcí na ně jsou obranné systémy, o nichž se hovoří zejména v souvislosti s dnešní válkou proti mezinárodnímu terorismu.

28. listopadu 2002 vypálili teroristé dvě řízené rakety Strela na Boeing 757 izraelských aerolinek Arkia, který právě vzlétal z keňské Mombassy. Obě střely však svůj cíl minuly a neškodně vybuchly ve vzduchu. Svědci uváděli, že krátce před explozemi viděli poblíž trupu Boeingu jasně zářící tělesa. Tyto výpovědi znovu potvrdily informace o tom, že izraelské linkové letouny disponují obranou proti raketovým útokům.

Tři základní prvky
Přenosné protiletadlové raketové komplety jsou velmi efektivní a nenáročnou zbraní. Experti poukazují na závažný fakt, že od konce osmdesátých let připadá na tyto zbraně zhruba 90 % všech sestřelů vojenských letadel. V rukou teroristů ovšem znamenají kvalitativně novou úroveň hrozby, neboť mohou být bez problémů použity i proti civilním linkovým letounům se stovkami lidí na palubě. Začátek globální války proti terorismu způsobil, že se ve větším měřítku začalo hovořit o vybavení civilních letadel systémy pro ochranu proti těmto zbraním. Ale i ozbrojené síly mají zájem o nové typy obranných systémů, které budou schopné účinně vzdorovat soudobým raketám.
Přenosné protiletadlové rakety i střely vzduch‑vzduch krátkého dosahu mají obvykle pasivní infračervené navádění, jež sleduje tepelnou stopu stroje. Její hlavní část tvoří záření z motorů, avšak moderní rakety „vidí“ i řadu dalších tepelných znaků. Na základě toho je třeba konstruovat odpovídající obranné systémy pro letouny i vrtulníky. Každý takový systém se skládá ze tří klíčových funkčních celků, a sice senzorů pro zjištění rakety, automatické řídicí jednotky a zařízení pro protiopatření, jež provádí vlastní zneškodnění hrozby.
Pro zjištění a sledování blížící se rakety slouží dvě základní kategorie senzorů. První představují pasivní infračervená nebo ultrafialová čidla, která zaznamenávají tepelnou stopu motoru rakety. Jejich nevýhodou je skutečnost, že po vyhoření pohonné jednotky střely ji mohou sledovat jen obtížně. Druhá kategorie zahrnuje malé radiolokátory. Ty mohou útočící střelu sledovat bez ohledu na chod motoru, ale na druhou stranu samy vyzařují zjistitelné elektromagnetické záření. Jistou variantu radarové výstrahy představují tzv. laserové radary (ladary), které jsou na krátké vzdálenosti přesnější a jejichž vyzařování není pro nepřítele tak snadné sledovat.

Různé metody protiopatření
Jakmile je útočící raketa zjištěna, mohou následovat rozmanité druhy protiopatření. Nejstarší z nich, který už se používá jen výjimečně, funguje na principu vypuštění a následného zapálení leteckého paliva z nádrží. Druhým a nejrozšířenějším způsobem je odpalování světlic (anglicky flares) o vysoké teplotě. Obě tyto metody spojuje skutečnost, že pro senzor rakety vytvářejí nový, „lákavější“ klamný cíl. Tento princip je však účinný jen proti starším typům raket. Střely vyráběné od konce 80. let už mají daleko sofistikovanější navádění; jsou schopné například rozlišovat i obrysy cíle, takže tyto způsoby obrany proti nim fungují jen velmi omezeně.
Soudobý trend směřuje k zavádění tzv. směrových infračervených rušičů (DIRCM, Directional Infra‑Red Counter‑Measures). Jedná se o malé, zpravidla pohyblivě umístěné zářiče, které vysílají vysoce soustředěné infračervené paprsky směrem k raketě. Pokud paprsek zasáhne infračervené čidlo v hlavici střely, okamžitě je „oslepí“, takže střela ztratí orientaci. V podstatě tu jde o protějšek nesmrtících oslepujících laserů. Uvažuje se o tom, že perspektivní obranné systémy budou vybaveny lasery, jejichž výkon bude schopen způsobit fyzické poškození rakety, takže by bylo možné bránit se i proti střelám s jiným než infračerveným naváděním. Například proti raketovým kompletům řízeným pomocí laserového paprsku, jako je švédský RBS 70, dnes zřejmě žádná spolehlivá metoda ochrany neexistuje.

IAI/ELTA Flight Guard 
Obranné systémy pro vojenská letadla figurují v nabídce mnoha velkých zbrojních firem. Naopak komplety vhodné pro instalaci do civilních letadel už tak rozšířené nejsou. Vlády mnoha zemí však tlačí na rozvoj právě této kategorie. Je známo, že v roce 2004 získaly firmy Northrop Grumman a BAE Systems kontrakt od amerického Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security) na vývoj takového zařízení jménem Guardian a jeho zkoušky na letounu MD‑10 začaly v lednu letošního roku. Hlavním výrobcem obranných systémů pro civilní letadla je ale Izrael. Zkušenosti s terorismem přiměly židovský stát, aby se touto problematikou intenzivně zabýval. Podle některých zdrojů byla část strojů společnosti El Al vybavena protiopatřeními už někdy v 80. letech. Pravděpodobně se jednalo o systém schopný vypustit a zapálit palivo.
Jak potvrzuje událost z Mombassy, v dnešní době jsou izraelská letadla chráněna kompletem schopným vypouštět světlice, což je postačující opatření proti starším přenosným raketám. Výrobcem tohoto systému je známá zbrojovka Israel Aerospace Industries (IAI, dříve Israel Aicraft Industries), konkrétně divize ELTA. Ta už mnoho let dodává obranné systémy pro vojenská letadla a na světovém trhu nabízí komplet vhodný i pro civilní aplikace, jež nese název EL/M‑2160F Flight Guard.
K detekci raket využívá malý pulzně‑dopplerovský radiolokátor se čtyřmi až osmi anténami umístěnými v přídi, na bocích a na ocasních plochách letadla, aby bylo zajištěno kruhové pokrytí. V zadní části trupu jsou zabudovány vrhače klamných cílů, tedy vysokoteplotních světlic s dobou hoření 2 až 3 sekundy. Systém Flight Guard přijde na méně než milion dolarů a sériová výroba by mohla stlačit cenu pod 500 000 dolarů. Flight Guard chrání po celém světě nejméně 150 vojenských i civilních letadel. Je mezi nimi také několik letounů hlav států.

Obranné systémy firmy Rafael
Na přelomu století vstoupila do sektoru ochranných systémů pro letadla další izraelská zbrojovka Rafael Armament Development Authority. Prvním z jejích kompletů je Aero Gem, který slouží pro ochranu helikoptér. Detekci raket zajišťují čtyři pasivní širokospektrální senzory typu Guitar‑350 MWS (Missile Warning System) pokrývající úhel 360 stupňů. Vlastní protiopatření pak představuje špičkový směrový infračervený rušič Jam‑Air, který se nalézá v otočné věžičce na horní části trupu poblíž motorů. Do struktury kompletu Aero Gem lze integrovat také dva vrhače vysokoteplotních světlic.
Roku 2004 navázala značka Rafael spolupráci s evropskou firmou EADS Defense Electronics a společně představily obranný systém HeliStar, který je vlastně nástupcem typu Aero Gem. Blížící se rakety detekuje a sleduje pomocí čtyř pasivních ultrafialových čidel MILDS AN/AAR‑60, díky nimž je zaručeno sférické pokrytí. Pro zneškodnění raket slouží opět věžička se směrovým rušičem Jam‑Air. Firma EADS chce zařízením HeliStar v budoucnu vybavit některé moderní evropské vojenské vrtulníky; nejčastěji bývají zmiňovány typy Tiger a NH90. Velice podobný komplet je vyvíjen pro transportní letoun A400M.
Ale zřejmě nejzajímavějším ochranným systémem firmy Rafael je typ Britening, jež byl představen v prosinci 2002. Rafael tak reagoval na už zmíněný útok v Mombasse. Podle jeho tvrzení je jen otázkou času, než se teroristům podaří získat moderní typy protiletadlových raket, proti nimž budou světlice neefektivní. Britening se značně podobá typu Aero Gem, je však přizpůsoben pro civilní dopravní letadla. Rakety jsou zjišťovány čtveřicí pasivních senzorů, které pracují v infračervené a ultrafialové oblasti spektra, a jako protiopatření je využit rušič příbuzný typu Jam‑Air. Typické umístění otočné věžičky s rušičem má být ve spodní části zádě letadla, kde se linie trupu zdvihá směrem k ocasním plochám. Hmotnost systému Britening nepřekračuje 150 kg a firma Rafael jej záměrně navrhla tak, aby splnil i přísné předpisy americké Federální letecké asociace. Komplety Flight Guard a Britening vzbuzují zájem leteckých společností celého světa a je pravděpodobné, že postupně poroste počet aerolinek, jež budou chránit životy svých cestujících právě pomocí těchto izraelských systémů.
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