Naváděné pumy Rafael Spice

Izraelská zbrojní firma Rafael se nepochybně řadí mezi světovou špičku v oboru elektroniky a přesně naváděných zbraní. Dokazují to mj. naváděné pumy řady Spice, které by se brzy mohly objevit i ve výzbroji leteckých sil zemí NATO.

Od Popeye k bombě Spice
Historie vývoje izraelských naváděných bomb se dá vysledovat vlastně až k válce Jom Kippur v říjnu 1973. Po ní izraelské letectvo projevilo zájem o vysoce přesně naváděnou zbraň, jež by měla „stand-off“ dosah, tedy schopnost zaútočit ze vzdálenosti, ve které by letoun-nosič nebyl ohrožený nepřátelskou protivzdušnou obranou. Výsledkem byla řízená střela Popeye, jež byla zavedena do služby v roce 1985, ale vzhledem ke své značné velikosti byla vhodná pouze pro těžší letouny. Konkrétně byla nebo je používána na strojích F-4, F-15, F-111 a B-52 a zavedlo ji také US Air Force, kde se Popeye označuje jako AGM-142 Have Nap. Izraelské letectvo ale požadovalo zbraň, která by se mohla zavěsit i pod lehčí bojová letadla, především F-16. Jedna vývojová cesta mířila ke zmenšené řízené raketě Popeye Lite, jež se už stala součástí arzenálu izraelských F-16. Firma Rafael ale zároveň rozběhla další projekt, který směřoval ke klouzavé naváděné pumě, využívající naváděcí systém příbuzný raketě Popeye. Dostal označení SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective), přestože v současnosti se zkratkový význam již příliš neuplatňuje a jméno zbraně se i v oficiálních propagačních materiálech píše prostě jako Spice. V každém případě se od začátku vývoje, jenž se datuje údajně do roku 1991, počítalo s tím, že zbraňový systém Spice nebude vyráběn jako „hotový“, nýbrž jako přídavná souprava, pomocí níž bude možné přestavět obyčejné neřízené („železné“) pumy na naváděné zbraně s dlouhým dosahem. Jako základ byla vybrána americká bomba Mk 84 o váze 2000 liber (907 kg) a testy s využitím letadel F-16 izraelského letectva byly zahájeny roku 1997. O dva roky později byla konverzní sada Spice představena veřejnosti. Uvádí se, že počáteční operační způsobilost byla v izraelském letectvu dosažena snad v roce 2004 či 2005, ale vzhledem k obvyklé praxi v IAF (tedy nasazování vyvíjených či experimentálních zbraní v regulérních bojových operacích) lze odhadovat, že fakticky byla zbraň ve službě již dříve.

Zbraně o váze 2000 a 1000 kg
Jak již bylo uvedeno, společnost Rafael nevyrábí v doslovném smyslu bomby Spice, ale „jen“ sady, pomocí nichž se následně modifikují klasické neřízené pumy. První položku v současné nabídce firmy představuje zbraň Spice-2000, což je vlastně pouze nové označení pro původní Spice, takže ji lze popsat jako konverzní sadu pro bomby o hmotnosti přibližně 907 kg. Nejde však pouze o klasické tříštivo-trhavé zbraně Mk 84, jelikož stejně lze modifikovat i průraznou hlavici proti podzemním cílům BLU-109/B, jež jinak tvoří „destrukční“ část řady amerických naváděných pum (jako Paveway a GBU-15), a údajně i letecké bomby jiného původu o stejné hmotnosti, např. RAP2000. Konverzní sada Spice-2000 se skládá ze dvou částí, z nichž přední obsahuje navádění a čtyři malé pohyblivé plochy a zadní část dalších osm pohyblivých ploch. Toto uspořádání umožňuje pumě Spice-2000 dolétnout do vzdálenosti 60 km. Hlavní devizou zbraňového systému Spice je však vysoce pokročilý systém navádění, jenž obsahuje inerciální navigaci (INS), terminál družicové navigace (GPS), denní digitální televizní kameru (CCD) a konečně zobrazovací infračervený senzor (IIR). Jelikož zbraň je možno v koncové fázi navést i „ručně“ na dálku, důležitým prvkem je též datalink pro spojení s letadlem-nosičem. Druhým typem v nabídce značky Rafael je souprava Spice-1000, jež byla představena v roce 2005. Jak napovídá název, je určena pro neřízené bomby o základní hmotnosti cca 1000 liber, tj. 454 kg. Předpokládá se především konverze tříštivo-trhavých bomb Mk 83, byť lze využít také zbraně BLU-110/B (vzhledově identické s Mk 83, ovšem plněné bezpečnější „necitlivou“ trhavinou), RAP1000 a jiné. Při vývoji Spice-1000 ale nastal problém s doletem, neboť puma o poloviční váze má logicky také poloviční hybnost, takže by s aerodynamikou stejnou jako u Spice-2000 měla i daleko menší dosah. Proto byla zvolena jiná koncepce, a sice rozkládací křídlo, které je složeno pod tělem pumy a po uvolnění se rozloží. Dále má Spice-1000 už pouze čtyři záďová kormidla a dokáže klouzat na vzdálenost až 100 km.

Několik způsobů navádění
Vzhledem ke špičkovému systému navádění lze zbraně řady Spice používat různými způsoby. V případě, že poloha a podoba cíle jsou známy již předem, lze do zbraně ještě na zemi vkládat data o max. 100 cílech, z nichž ke každému mohou být zadány zeměpisné souřadnice a navíc i obrazová data (zpravidla fotografie). Konkrétní cíl pak může pilot či zbraňový operátor vybrat i během letu. Jestliže jsou tedy zmíněné informace o cíli známy, bomba je vypuštěna a pracuje již úplně automaticky. Nejprve ji inerciální a satelitní navigace navede do prostoru cíle, kde je zapojena optoelektronická složka naváděcí soustavy, tedy dle aktuálních světelných podmínek denní nebo infračervená kamera. Příslušný senzor následně prohledává cílový prostor, na bázi zadaných obrazových dat identifikuje a zaměřuje cíl a navádí se na něj. Jestliže obrazová data k dispozici nejsou nebo když světelné podmínky neumožňují použití optoelektronické složky, může se Spice navést na cíl i čistě pomocí inerciální a družicové navigace, tedy podobně jako např. americké pumy řady JDAM. Nejsofistikovanější metodu navádění Spice ale představuje způsob nazývaný „man-in-the-loop“, který je uplatnitelný jen u dvoumístných letounů-nosičů, neboť vyžaduje přímou účast zbraňového operátora. Ten může využít šifrovaný datalink, jenž spojuje letadlo s pumou, může převzít kontrolu nad Spice a pomocí ovládací páky ji navést na cíl dálkově „ručním řízením“ (podobně jako v případě americké „televizní bomby“ GBU-15). V případě autonomního navádění s rozpoznáním cíle pomocí senzorů CCD či IIR a vložených obrazových dat se uvádí přesnost zásahu zhruba tři metry, v případě dálkového ručního řízení může být odchylka pravděpodobně ještě menší, ale (stejně jako u GBU-15) se musí zdůraznit, že výsledek pak velice závisí na schopnostech operátora, protože popsaný proces samozřejmě není nic jednoduchého. V podstatě jedinou významnější nevýhodou Spice je vyšší cena, která značně přesahuje cenu bomb s naváděním GPS, na stranu druhou však také platí, že potenciál a flexibilita Spice je na podstatně lepší úrovni.

Nové technologie pro Spice-250
Už delší dobu přicházely zprávy o tom, že firma Rafael hodlá rozšířit výrobní program o nové konverzní soupravy série Spice, jež budou určeny pro bomby o hmotnosti 500 a 250 liber, tzn. zhruba 227 a 113 kg. Vzhledem k současnému velkému důrazu na omezování vedlejších škod při konfliktech se tento záměr jevil jako velice logický, a to zejména v kontextu Izraele, jehož ozbrojené síly operují nejčastěji proti asymetricky působícímu nepříteli v zastavěných zónách, jako jsou palestinská území. Z tohoto důvodu nebylo velkým překvapením, když firma Rafael na letošním aerosalonu Le Bourget v Paříži představila třetího člena „rodiny“ Spice, kterým je zbraň Spice-250 o váze zhruba 113 kg. Tentokrát se už nejedná o konverzní sadu, ale opravdu o kompletně nově zhotovenou bombu. Jedním z důvodů bude nejspíše fakt, že neřízené pumy s uvedenou hmotností dnes nepatří mezi nějak zvlášť rozšířené výrobky, takže se patrně zdálo ekonomičtější nabízet „hotové“ zbraně, a nikoli konverzní soupravy. V každém případě je ale puma Spice-250 propagována jako vysoce přesná zbraň pro současné bojiště, kde hraje velice důležitou roli omezení vedlejších ztrát a škod. Puma Spice-250 má zajímavý tvar, jímž značně připomíná spíše naváděnou raketu než bombu. Každopádně je však opět opatřena rozkládacím křídlem, s nímž dovede doklouzat na vzdálenost až 100 km. Soustava navádění zůstává stejná jako u předchozích dvou členů „rodiny“ Spice, ovšem nově se objevuje zajímavý prvek Battle Damage Indication (BDI), což je funkce zabezpečující odvysílání fotografie cíle (resp. obrazu ze senzoru pumy) těsně před dopadem, takže i při využití zcela autonomního režimu navádění existuje možnost faktického potvrzení přesného zásahu cíle. Lze předpokládat, že tento prvek bude zpětně doplněn také do souprav Spice-2000 a Spice-1000. Základní výhodou nové pumy Spice-250 je pochopitelně její nízká hmotnost, která umožňuje její zavěšení rovněž pod menší a lehčí bojová letadla, jaká se v dnešních konfliktech stále více uplatňují. V případě „velkých“ bojových letounů pak lze využít čtyřnásobný závěs Rafael Smart-Quad-Rack, díky kterému se dají pod jeden závěsný bod umístit čtyři pumy Spice-250.

Nasazení, export a rozvoj
Primárním uživatelem zbraní řady Spice jsou vzdušné síly Státu Izrael, kde coby jejich nosiče fungují bojové letouny F-16 a F-15, především jejich dálkové úderné verze F-16I Sufa a F-15I Ra’am. Co se týče ostrého bojového nasazení, pak některá izraelská média neoficiálně uvádějí nasazení pum Spice při náletu na objekt pro nukleární výzkum v Sýrii, který izraelské letectvo provedlo 6. září 2007 (tzv. operace Orchard), ovšem spolehlivě to samozřejmě prokázat nelze. Firma Rafael uvádí, že soupravy Spice už byly dodány i „několika zahraničním zákazníkům“, avšak přesnější údaje o jejich identitě dostupné nejsou. Zatím jediným oficiálním zájemcem je Řecko, které si v roce 2011 předběžně objednalo soupravy Spice za přibližně 100 milionů eur. Z této objednávky by 70 % měly tvořit Spice-1000 a zbytek Spice-2000, ovšem od té doby se o tomto kontraktu neobjevily žádné informace. Právě v souvislosti s vývozem se může rozšířit nejen spektrum nosičů pum Spice (již byla provedena integrace se strojem Panavia Tornado a počítá se mj. s JAS-39 Gripen či F/A-18), ale i sama „rodina“ zbraní Spice. Firma Rafael totiž také oznámila, že zvažuje montáž rozkládacího křídla také na Spice-2000, což by samozřejmě značně zvětšilo její dosah. Navíc se zkoumá instalace urychlovacího raketového motoru, který by de facto transformoval Spice v naváděnou střelu vzduch-země (analogicky byla z americké pumy GBU-15 odvozena „raketa“ AGM-130). Technologii Spice bude využívat i puma Pilum (nazvaná podle oštěpu římských legionářů), na jejímž vývoji se s Izraelem roku 2011 dohodla německá společnost Diehl-BGT. Ta sama vyvinula dvě klouzavé bomby pojmenované HOPE (Hochleistungs-Penetrator) a HOSBO (Hochleistungs-Spreng-Bombe), z nichž první je určena proti vysoce odolným cílům a druhá je primárně tříštivo-trhavá, ačkoli jako modulární počítá i s jinými druhy hlavic. Bomba Pilum by pak měla kombinovat konstrukci pum HOPE/HOSBO s izraelským naváděním. Hlavním nosičem má být letoun Eurofighter Typhoon, což by mohlo podpořit také exportní potenciál samotných pum Spice.
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