Izraelské balistické terče

Čas od času přinesou média zprávu o další zkoušce izraelského protiraketového systému Arrow. Neméně zajímavé jsou však také balistické cvičné cíle řady Rafael Sparrow, jež se při těchto testech používají.

Íránský raketový program právem vzbuzuje obavy. A ty největší vyjadřuje Izrael, který se nachází v dostřelu nejvýkonnějších íránských střel řady Šaháb. Odpověď Izraele představuje systém protiraketové obrany Arrow vyvinutý ve spolupráci se Spojenými státy. Izrael je však velmi malá země (má např. menší rozlohu než Morava), takže je pro něj problémem odpalovat cvičné cíle pro Arrow ze vzdálenosti odpovídající letovým charakteristikám balistické střely. Řešení nalezla úspěšná zbrojní firma Rafael Armament Development Authority, která přišla s myšlenkou terče vypouštěného ze vzduchu.

Black Sparrow
Vývoj byl zahájen v roce 1996 a cíl posléze dostal jméno Black Sparrow. Sériová produkce začala v roce 2000, kdy také proběhl první test. Prostředek byl vyvinut s využitím prvků protizemní řízené střely Popeye, která je zavedena ve výzbroji leteckých sil Izraele a licenčně se vyrábí též v USA pod názvem AGM‑142 Have Nap. Prostředek Black Sparrow měří na délku 4,85 m, tělo má průměr 526 mm a na zádi nese čtyři kormidla.
Black Sparrow váží 1275 kg a pohání jej raketový motor na tuhé pohonné látky. Standardním nosičem je bojový letoun F‑15 Eagle izraelských vzdušných sil a terč se zavěšuje pod závěsník pod křídlem. Pro odpálení nejsou potřebné žádné úpravy na letounu ani speciální výcvik pro pilota. Black Sparrow se vypouští ve vodorovném letu a ihned přechází na předem zadaný profil letu. Precizně simuluje taktickou či operačně‑taktickou balistickou raketu včetně radarových a infračervených charakteristik. Pro navádění slouží inerciální navigace a GPS.
V roce 2001 uzavřela firma Rafael s americkou firmou Raytheon smlouvu o licenční výrobě cvičného terče Black Sparrow a jeho propagaci na zahraničních trzích. Raytheon má totiž dlouholeté zkušenosti s vývojem, výrobou a prodejem různých cvičných cílů pro USA a další západní země. Black Sparrow může být jednoduše uzpůsoben i pro odpalování z jiných typů letounů; konkrétně se uvádějí F‑4, F‑111 nebo B‑52.

Blue Sparrow
Balistický terč Black Sparrow byl v podstatě zkonstruován pro simulaci raket krátkého dostřelu, jako je Scud‑B. Ve výzbroji okolních arabských zemí jsou však i prodloužené střely, které odpovídají ruským standardům Scud‑C a Scud‑D a jejichž dostřel je podstatně vyšší. Za největší hrozbu pro Izrael ovšem platí íránské rakety středního doletu Šaháb‑3. Jejich nové varianty jako Šaháb‑3B navíc mají oddělitelnou hlavici, která je patrně schopná v jistém rozsahu manévrovat. Na simulaci takové zbraně však Black Sparrow nestačí.
Společnost Rafael proto připravila balistický cíl 2. generace Blue Sparrow, jež napodobuje charakteristiky rakety středního dosahu. Na délku měří 6,52 m a je výrazně mohutnější než jeho předchůdce. Jeho tělo tvoří dvě části s průměrem 730 a 526 mm; druhý stupeň se může ve finální fázi oddělit, což má simulovat uvolnění hlavice. Blue Sparrow disponuje několika režimy letu; může se pohybovat po klasické balistické dráze, ale také může sestupovat po spirále či náhodně manévrovat. Dokáže napodobit též střelu nesoucí jadernou, chemickou či biologickou hlavici. Naváděcí systém opět propojuje inerciální navigaci a satelitní systém GPS. Blue Sparrow váží 1870 kg a tak jako Black Sparrow startuje zpod křídlového závěsníku letounu F‑15, popř. jiného typu s potřebnou nosností.
V roce 2005 prezentovala firma Rafael další projekt na základě balistických terčů série Sparrow. Divize Space Systems pracuje na malé nosné raketě vypouštěné z letadla, která má posloužit pro vynášení satelitů do váhy 150 kg na nízké eliptické dráhy. Základem nosné rakety má být právě terč řady Sparrow. Záměrem je nabídnout na trhu rychlý, efektivní a levný způsob vynášení malých účelových družic, který bude zajímavý zejména pro menší státy či soukromé společnosti.
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