Panther:
Bezpilotní novinka ve dvou velikostech

Izrael znovu potvrdil svoje výjimečné postavení v oblasti letadel bez osádky a současně pozici státu, jehož zbrojní průmysl neustále hledá nová originální řešení. Tímto potvrzením jsou dva bezpilotní letouny nazvané Panther a Mini-Panther.

Společnost IAI (Israel Aerospace Industries) patří k nejvýznamnějším producentům létajících strojů bez osádky. Její program sahá od miniaturních letadel, která se dají vypouštět z ruky, až po obrovský strategický průzkumný a úderný letoun s extrémní vytrvalostí Eitan (více v ATM 3/2010). Nyní přibylo do nabídky nezvykle vyřešené letadlo s kolmým vzletem K-80 Panther, jež je k dispozici ve dvou rozměrových provedeních. Přitáhlo tak značný zájem na konferenci, která se nedávno konala v izraelském středisku Latrun.

Design se třemi vrtulemi
Konvertoplán (čili stroj s překlopnými rotory/vrtulemi) představuje jednu z řady možností, jak se dají spojit přednosti vrtulníku a letadla s pevným křídlem. Nabízí schopnost kolmého startu a přistání, ale v horizontálním letu poskytuje rychlost a dolet letounu. Nesporně nejznámějším konvertoplánem a současně zatím jediným, který vstoupil do řadové služby, je americký V-22 Osprey, dalším pravděpodobně bude mezinárodní BA609. Existují však rovněž konvertoplány bez osádky, na prvním místě americký Bell Eagle Eye. A do této kategorie se řadí i nejnovější bezpilotní stroj značky IAI (resp. její divize Malat), který byl poprvé ukázán v září 2010. Poté byl prezentován na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v říjnu v Latrunu. Velikostně a vytrvalostně má vyplnit „mezeru“ mezi nejmenším letounem IAI Mosquito (váha asi 0,5 kg) a velmi úspěšným taktickým typem Heron. Stroj jménem Panther s hmotností 65 kg ale nabízí rovněž schopnost kolmého vzletu a přistání na jakémkoli povrchu. Na první pohled se jedná o „obyčejné“ letadlo využívající jednu z častých konfigurací bezpilotních strojů, a sice centrální trupovou gondolu a dva ocasní nosníky, avšak na rozdíl od jiných letadel podobné konstrukce nemá tlačnou vrtuli na zádi, nýbrž dvě tažné vrtule na křídle. Ty se dovedou přetočit do svislé polohy, a tak Panther může vzlétat a přistávat jako vrtulník. Ale vzhledem k poměrně malému průměru vrtulí by jejich tah nestačil na kolmý vzlet stroje vážícího 65 kg, takže Panther má na zádi gondoly i pomocnou „zdvihovou vrtuli“ („lift augmenting propeller“; navzdory dojmu se tedy nejedná o rotor, resp. rotující nosnou plochu).

Přenosný Mini-Panther
Další výjimečnou vlastností stroje Panther je fakt, že pohon všech jeho tří vrtulí zajišťují tiché elektromotory, což samozřejmě podstatně snižuje akustickou i infračervenou stopu. Panther je schopen operovat ve výšce až 3000 m po dobu tří hodin a jeho operační dosah činí cca 60 km. Má sloužit primárně pro průzkum bojiště, ale vzhledem k obtížné zjistitelnosti se s ním počítá také pro průzkum v týlovém prostoru protivníka. Možnost kolmého startu a přistání již vedla i k nápadu, že by Panther mohl přistávat za liniemi nepřítele a po jistou dobu tam pracovat jako provizorní „pozemní senzor“. Základní užitečné vybavení tvoří senzorový blok IAI Mini-POP (Plug-in Optronic Payload), který kombinuje stabilizovanou denní i noční kameru a laser, jenž funguje jako dálkoměr i zaměřovač. Volitelným prvkem je manipulační rameno, díky kterému lze pod trupem přenášet malé náklady. Celý systém Panther (včetně tří letadel) je přepravován na středním terénním automobilu a k ovládání jsou k dispozici dva identické pulty, ačkoli celý komplex údajně může plnohodnotně zvládnout i jediný operátor. Krátce po letadle Panther byl představen jeho „menší bratr“ Mini-Panther, který využívá stejnou konfiguraci, avšak váží jen 12 kg. Jeho vytrvalost činí asi dvě hodiny a senzorový náklad tvoří blok Micro-POP, do něhož lze zastavět různé denní a noční kamery. Komplet Mini-Panther mohou nést dva muži, z nichž první přenáší dvě letadla a druhý ovládací panel. Oba typy se vyznačují i značně velkou mírou autonomie; např. se uvádí, že start i přistání mohou proběhnout automaticky po stisknutí jedné klávesy. Prototypy obou strojů už prošly letovými testy a sériové kusy mají vstoupit do služby v příštím roce. Společnost IAI oznámila, že letadla Panther a Mini-Panther jsou již předmětem hodnocení jednotek zvláštního určení z několika zemí.
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