KS‑172 RVV‑L:
Střela bez konkurence

Ruská firma NPO Novator už od přelomu 80. a 90. let pracuje na nové řízené střele vzduch‑vzduch, která svými výkony překonává veškerou potenciální konkurenci. Tato zbraň má totiž efektivní dostřel kolem 400 km.

Ruské letectvo a protivzdušná obrana musejí hájit značně velká území s řídkou sítí základen. Důsledkem toho je vývoj řízených střel velmi dlouhého dosahu odpalovaných ze země i ze vzduchu. Pozemní protiletadlový komplet S‑400 má dostřel kolem 400 km a jeho leteckým protějškem by se měla stát řízená střela KS‑172 se stejným dosahem.

Příbuznost s S‑400?
Řízená střela KS‑172 RVV‑L je výrobkem firmy NPO Novator. Její interní firemní označení je Izdělije 172, ruské ozbrojené síly pro ni mají rezervované jméno R‑72 a zahraničním zájemcům bude nabízena jako AAM‑L. Její vývoj začal koncem 80. let, kdy byla zamýšlena jako výzbroj perspektivního přepadového stíhače MiG Izdělije 70.1 MDP. Tento projekt byl sice po rozpadu SSSR pro nedostatek financí zastaven, ale vývoj střely KS‑172 byl veden dál jako soukromá iniciativa NPO Novator.
Zbraň byla poprvé veřejně prezentována na jaře 1993 na výstavě IDEX ve Spojených arabských emirátech a poté i v srpnu 1993 na aerosalonu MAKS v Moskvě. Podle některých pramenů je do určité míry příbuzná raketám řad 48N6 a 40N6 pozemního kompletu S‑400 Triumf; rozhodně nelze popřít, že je jim alespoň vzhledem dost podobná. Odlišuje se však provedením pohonné soustavy, protože hlavní letový motor střely KS‑172 je náporový.
Pro start a počáteční fázi letu využívá střela KS‑172 raketový urychlovač na tuhé pohonné hmoty, který je připojen k zádi. Po dohoření se urychlovač oddělí a střela pokračuje v letu k cíli s náporovým pohonem rychlostí cca Mach 4. KS‑172 lze odpálit i bez urychlovače, ale v takovém případě dolet klesá na 300 km a střelu je nutno vypustit ve vysoké rychlosti, aby se náporový motor mohl spolehlivě zažehnout. Výškový rozsah KS‑172 je od 3 do 30 000 metrů a cíl může manévrovat s přetížením až 12 g.

Lehčí verze KS‑172S‑1
Navádění KS‑172 je dvoufázové. Střela se nejprve navádí pomocí inerciální a satelitní navigace do prostoru cíle, kde zahajuje činnost aktivní radiolokační hlavice. Ta údajně může zachytit cíl o ploše 5 m2 na vzdálenost 40 km. Při střelbě na maximální vzdálenosti může střela získávat dodatečné informace o poloze cíle od jiných letounů. KS‑172 zasahuje cíl tříštivou hlavicí, která váží 50 kg a má směrovaný účinek.
KS‑172 je určena pro ničení strategických bombardérů, letounů AWACS, průzkumných a tankovacích strojů a námořních hlídkových letounů. Podle údajů firmy Novator může zasahovat i blížící se protiletadlové střely, takže ji lze použít pro aktivní ochranu letadel. Vývoj střely KS‑172 byl úspěšně ukončen a údajně byly provedeny i letové testy. V roce 2003 byla představena obměna KS‑172S‑1, jež má dosah „jen“ 300 km, ale je lehčí a disponuje kvalitnější elektronikou. Hlavní letový motor KS‑172S‑1 zřejmě není náporový, ale běžný raketový. Objevily se i zprávy, že na základě KS‑172 je vyvíjena nová raketa proti cílům na nízkých oběžných dráhách.
V ruských silách by střela KS‑172 mohla tvořit výzbroj strojů řad MiG‑31, MiG‑29 a Su‑27/30/33/35, v budoucnu i Suchoj T‑50 PAK FA, popř. Suchoj MFP. Objevili se také zahraniční zájemci. V roce 2004 probíhala jednání o joint‑venture projektu Ruska a Indie, v jehož rámci se měly KS‑172 vyrábět pro indické stroje Su‑30MKI. Je nepochybné, že pokud se KS‑172 dostane do služby, nebude mít na světě konkurenci.
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TTD řízené střely KS‑172 RVV‑L (1993)

Bez urychlovače
S urychlovačem
Celková délka (mm)
6000
7400
Průměr těla (mm)
380
510
Rozpětí ploch (mm)
750
750
Hmotnost střely (kg)
600
750
Max. dostřel (km)
300
400
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