Systémy elektronického boje firmy Rafael

Izrael si dlouhodobě udržuje jedno z čelních míst mezi světovými výrobci a vývozci zbraní, při čemž se soustřeďuje hlavně na nejvyspělejší a nejnáročnější techniku. Dokládá to mj. nabídka značky Rafael, která produkuje řadu prostředků, jež mají bojovým letadlům umožnit bezpečný průnik nepřátelskou soustavou protivzdušné obrany.

Změněná povaha hrozby
Silná pozice izraelských zbrojovek ve sektoru prostředků pro elektronický boj vlastně vyplývá z historie Státu Izrael, který byl nucen vést několik válek s protivníky vybavenými moderními a účinnými komplety protivzdušné obrany sovětské provenience. Stačí vzpomenout na vysoké ztráty, jež během války Jom Kippur roku 1973 způsobily raketové systémy Kub či samohybné protiletadlové kanony ZSU-23-4 Šilka. Rozvoj systémů protivzdušné obrany na straně jedné a elektronických protiopatření na straně druhé je nikdy nekončícím „závodem“, v němž se může převaha velmi rychle přesouvat. Společnost Rafael při propagaci svých výrobků často používá analýzu, která shrnuje evoluci systémů protivzdušné obrany. V šedesátých letech šlo primárně o systémy s pulzními radiolokátory o jediné frekvenci a povelovým naváděním raket, jako byl např. typ S-75 (SA-2 Guideline). V sedmdesátých a osmdesátých letech následovaly komplety s pulzně-dopplerovskými radiolokátory, širším spektrem kmitočtů a poloaktivním naváděním, mj. zmíněný 2K12 Kub (SA-6 Gainful). 90. léta pak znamenala rozšíření kompletů schopných zaměřovat a střílet daleko rychleji, hlavně díky anténám s elektronickým směrováním paprsku a naváděním typu „track-via-missile“, jak ukazuje obávaný komplex S-300 (SA-10 Grumble). V současné době je základním trendem budování integrovaných soustav protivzdušné obrany, ve kterých jsou na jedné velitelské, řídicí a komunikační bázi propojeny rozmanité zbraňové a senzorové prostředky, a to nejen ty nejmodernější, ale rovněž modernizace starších typů, které mohou ve spolupráci s novějšími prvky pořád vykazovat vysokou účinnost. Objevují se i nové druhy senzorů, např. výstražné radiolokátory dlouhých vln (pásmo L), jež dokážou efektivněji zachycovat i jinak obtížně zjistitelné cíle, a v neposlední řadě pasivní sledovací systémy. Tato integrovaná soustava znamená pro útočící letouny řádově náročnější překážku, než jakou byly dřívější systémy PVO. Podle mnoha odborníků se ona převaha v „závodu“ viditelně přesunula k protivzdušné obraně, ovšem nová generace prostředků pro elektronický boj, mezi které patří i výrobky značky Rafael, by měla tuto situaci opět zvrátit.

Elektronický senzor Top-Scan
Na britském veletrhu Farnborough International v roce 2002 prezentovala značka Rafael nový typ pasivního senzoru pro elektronické měření a sledování (ESM) a pro elektronický průzkum na bojišti (ELINT), jenž dostal označení Top-Scan. Z fyzikálního hlediska se jedná o dvouosý interferometr, tedy zařízení, které určuje polohu zdroje signálu na základě rozdílu fáze signálu změřené ve dvou různých bodech. V případě statického interferometru jsou samozřejmě nutné dva přijímače (typickým příkladem je český pasivní sledovací komplet KRTP-96M4 BORAP; jeden přijímač určí jenom směr signálu, na přesnou polohu jsou nutné dva), zatímco v případě pohybujícího se interferometru postačí jen jediný. Anglicky se tento princip označuje jako DF (Direction Finder). Zařízení Top-Scan se skládá ze dvou prvků, a sice z vlastního senzorového modulu a digitálního/elektronického modulu. První z nich obsahuje primární anténu pro režim DF, čtveřici výstražných antén, frekvenční vstupní obvody a frekvenční zdroj; tento modul lze umístit jak konformně, tak i do externího kontejneru. Digitální/elektronický modul se obvykle instaluje do základní systémové architektury letounu-nosiče a obsahuje zdroj energie, přijímač pro mezifrekvenční kmitočet (neboli zařízení, které transformuje přijímaný signál o proměnné frekvenci na signál o pevné frekvenci, který se pak dá zesilovat a zpracovávat), převodník pro změnu analogového signálu na digitální, signálový procesor a řídicí prvky. Komplet Top-Scan může detekovat, identifikovat a lokalizovat pozemní rádiové zdroje ve frekvenčním pásmu od 0,5 do 18 GHz, automaticky o nich shromažďovat údaje, provádět jejich dlouhodobé měření a sledování. Azimutální pokrytí je kruhové, vertikální rozsah překračuje 90 stupňů. Celý systém váží jenom 15 kg a příkon činí méně než 150 wattů, což umožňuje montáž i na menší vzdušné platformy, především taktické bezpilotní letouny. Propagační fotografie říkají, že v izraelském letectvu slouží v této úloze mj. typ IAI Scout.

Univerzální rušič Sky Shield
Již od přelomu století je v nabídce firmy Rafael kontejnerový rušič Sky Shield, experty řazený mezi nejkvalitnější produkty ve svojí kategorii. Jde o tzv. eskortní rušič, tedy zařízení, které je určeno přímo pro útočící bojová letadla, aby v nepřátelské protivzdušné obraně zajistilo jakýsi „bezpečný koridor“, jímž mohou stroje proletět. Kromě toho může sloužit pro mise SEAD čili aktivní potlačování nepřátelské protivzdušné obrany a samozřejmě i pro běžnou elektronickou ochranu letadel. Pasivním prvkem systému Sky Shield je výše popsané zařízení Top-Scan, jež se stará o vyhledávání a identifikaci hrozeb a de facto pokrývá celou „spodní hemisféru“, tedy azimut 360 stupňů v úrovni pod letadlem. Aktivní část rušiče Sky Shield je postavena na dvou klíčových technologiích. První z nich představuje digitální rádiová frekvenční paměť (DRFM, Digital Radio Frequency Memory), což prakticky znamená zachycování signálu, jeho přesnou rekonstrukci a zpětné vysílání, pochopitelně však s jistými změnami, aby radiolokátor na zemi obdržel nesprávné či zavádějící údaje o cíli, jenž je rušičem s DRFM chráněn. Vlastní vysílání rušivých signálů provádí soustava na principu MBAT (Multi-Beam Array Transmitter), což je vlastně obdoba radarů s pevnou anténou a elektronickým směrováním paprsku (AESA). Rušič tohoto typu má pole kvazi-samostatných tranzistorových vysílačů, jež mohou vysílat současně na mnoha frekvencích a pružně měnit různé parametry signálu. Důležitou vlastností komplexu Sky Shield je jeho plná autonomie, resp. skutečnost, že nepotřebuje obsluhu některého z členů osádky letounu. Sky Shield je instalován v závěsném kontejneru, který dle fotografií používají v izraelském letectvu přinejmenším stroje F-16I Sufa a F-4E Kurnass 2000. Sky Shield již byl také vyvážen. Oficiálně se uvádí jako podvěs pro jihokorejsko-americký cvičný a bojový stroj KAI T/A-50 Golden Eagle. Podle brazilských médií si Brazílie tyto rušiče zřejmě pořídila pro stíhače F-5EM a mluví se i o dalších státech Jižní Ameriky, jež kupují izraelskou výzbroj (mj. Ekvádoru). Sama značka Rafael nyní hodně propaguje Sky Shield v Indii. Ještě lze doplnit, že Rafael dodává i menší levnější rušič Lite Shield, který využívá podobné pouzdro jako úspěšný navigační a zaměřovací kontejner Litening nebo průzkumný kontejner RecceLite. Systém Lite Shield lze díky tomu velice snadno integrovat s jakýmkoli letadlem, které je schopno používat kontejner Litening (tedy včetně stíhače JAS-39 Gripen).

Tažená návnada X-Guard
V poslední době se ve výstroji nejmodernějších bojových letounů objevuje i kvalitativně nový typ zařízení pro elektronický boj a sebeobranu, a to tažené návnady (towed decoys). Důvodem je stále se zvyšující účinnost protiletadlových střel, resp. jejich navádění, jež už se velmi často nedá oklamat běžnými rušiči nebo „hloupými“ vypouštěnými návnadami (jako jsou světlice či staniolové pásky, anglicky „flares“ a „chaff“). Střelám je proto nutno „nabídnout“ klamný cíl, který imituje charakteristiky toho opravdového podstatně věrohodněji. Stále více používaným řešením je proto malé těleso, které je taženo za letounem na optickém kabelu o délce nejméně 100 m (tato vzdálenost se v případě exploze protivzdušné rakety pokládá za bezpečnou). Toto těleso je prostřednictvím kabelu zásobováno daty z palubních systémů letounu a na jejich bázi vysílá klamné signály; ty jsou detekovány přilétající raketou, jež podle nich chybně vyhodnotí polohu letadla a pravděpodobně se navede na taženou návnadu, která je pochopitelně zničena, takže se z letounu musí vypustit další. Nevyužitou návnadu lze na kabelu zatáhnout zpátky do pouzdra, popř. lze kabel přestřihnout a návnadu odhodit. Zajisté není překvapivé, že do tohoto sektoru trhu vstoupila i společnost Rafael, která v roce 2003 představila tažený rušič X-Guard. Způsob jeho fungování odpovídá výše uvedenému popisu, avšak žádné podrobnější informace výrobce zatím nepublikoval. Známo je jen tolik, že X-Guard využívá technologii MBAT, tedy pevnou soustavu tranzistorů s elektronickým směrováním signálu. Kabel je možné během letu rozvinovat i svinovat, letoun může samozřejmě nést i více rušičů. V propagačních materiálech je X-Guard prezentován jako prvek ochrany stíhače F-16, ale může být umístěn na nejrůznější typy bojových letounů, a to včetně starších typů.

Lukáš Visingr
Foto: Rafael

Publikace: ATM 10/2011

