Bavar-373:
Novinka íránské protivzdušné obrany

Ozbrojené síly Íránské islámské republiky dne 22. srpna 2019 prezentovaly svůj nový komplex protivzdušné obrany Bavar-373 a formálně jej přijaly do služby. Systém, který údajně patří do stejné kategorie jako ruský S-300, podle oficiálních tvrzení představuje ryze domácí výrobek a měl by si poradit také s obtížně zjistitelnými letouny.

Íránský zbrojní průmysl učinil v mnoha oborech pozoruhodný pokrok, a to navzdory sankcím, neboť tamní inženýři dokážou velmi dobře pracovat s dostupným spektrem technologií. Íránci mají k dispozici řadu amerických a britských zbraní z šáhovy éry, zatímco po studené válce se zařadili mezi zákazníky ruských a čínských zbrojovek. Řada íránských zbraní tak vznikla jako kopie, evoluce či kombinace různých zahraničních technologií, byť současně nelze popírat, že íránské zbrojovky přicházejí i s vlastními řešeními.

Výsledek devíti let vývoje
Diskuse o technologickém původu se vedou též u protivzdušného systému Bavar-373. Kořeny této zbraně sahají do roku 2010, kdy se Moskva rozhodla, že Íránu nedodá objednané systémy S-300PMU-1. Teherán reagoval příslibem, že samostatně vyvine zbraňový systém, který bude mít podobné schopnosti. Už téhož roku se na přehlídce objevilo cosi, co vzdáleně připomínalo „třístovky“, analýza fotografií však ukázala, že šlo jen o makety sestavené z kovových barelů. V dalších letech průběžně přicházely informace o pokračování vývoje komplexu, jenž obdržel jméno Bavar-373. Ono slovo znamená „Věřit“, kdežto číslo je numerickým vyjádřením jména proroka Mohameda. Zprávy ale byly mnohdy protichůdné, jelikož např. v listopadu 2011 byla avizována stavba prototypu, v září 2012 však bylo sděleno, že vývoj je hotový zhruba z 30 %. V roce 2014 se na veřejnosti objevila řízená raketa Sayyad-4 a velice zajímavá událost nastala 21. srpna 2016, kdy Írán předvedl některé součásti systému, a to včetně radarů a odpalovacích zařízení. Patrně už finální podoba systému absolvovala veřejnou premiéru 22. srpna 2019, kdy byl přítomen též íránský prezident Hassan Rúhání. Ve srovnání s podobou z roku 2016 se dala identifikovat i řada různých odlišností, avšak systém Bavar-373 v každém případě působí jako vysoce moderně řešený prostředek protivzdušné obrany.

Řízená raketa Sayyad-4
Některé zdroje ho popisují jako kopii nebo derivát S-300 a poukazují na fakt, že Írán přece jen (ačkoli se zpožděním) dostal od Ruska systémy S-300PMU-2 a že možná již v minulosti mohl z Běloruska koupit starší komplety S-300PT. Pochopitelně nelze vyloučit, že Bavar-373 může využívat i některé ruské technologie, jenže již krátký pohled říká, že se od „třístovek“ zásadně odlišuje, co se týče vzhledu radarů i konstrukce raket, které např. využívají „horký start“, tedy startovací impuls raketového motoru, zatímco střely systému S-300 startují „studeně“, protože je z kontejneru katapultuje stlačený plyn. Pravděpodobnější tudíž je, že Bavar-373 vznikl jako výsledek íránského vývoje, který samozřejmě čerpá i ze zahraničních technologií, avšak nelze říci, že by Bavar-373 byl prostým „klonem“ té či oné zbraně odjinud. Základní typ jeho rakety nese název Sayyad-4, což spolu se vzhledem dokládá návaznost na evoluční linii střel Sayyad, do níž patří i raketa Sayyad-2 kompletu 3 Khordad, která sestřelila americké bezpilotní letadlo RQ-4 Global Hawk (více v č. 8/2019). Startovací zařízení se dvěma nebo čtyřmi kontejnery se nalézá na desetikolovém podvozku těžkého nákladního vozu Zoljanah a maximální počet střel v baterii činí 24, tj. optimálně šest odpalovacích vozidel. Uvádí se, že raketa má dálkový dolet zhruba 200 km a výškový dostup 27 000 m. Systém Bavar-373 však může používat i jiné typy raket, resp. pravděpodobně i starší zbraně série Sayyad.

Trojice vyspělých radarů
Do každé baterie náleží rovněž mobilní velitelské středisko Fakour na šestikolovém podvozku a dvojice radiolokátorů, jež využívají šasi osmikolových vozů Zafar s max. nosností až 24 tun. Názvy či konstrukční detaily radarů nebyly publikovány, z analýzy fotografií se však dá zjistit relativně dost. První typ se vyznačuje čtveřicí malých antén po stranách hlavní antény a patrně pracuje v pásmu S coby střelecký radar pro navádění raket, kdežto druhý radar zřejmě funguje v pásmu L jako přehledový přístroj. Íránské zdroje říkají, že oba radary využívají elektronické směrování paprsku (první z radarů má údajně asi 10 000 aktivních elementů), což koneckonců naznačuje též vzhled antén. Radary komplexu Bavar-373 údajně dokážou zachytit cíl na dálku až 320 km a sledovat jej mohou na vzdálenost 260 km. Současně mohou zachytit cca 300 cílů, z nichž 60 mohou sledovat. Baterie dokáže postřelovat šest cílů současně, každý dvojicí raket, a proto lze navádět celkem až dvanáct raket. Prapor obsahuje kromě dvou baterií rovněž velký velitelský radar Meraj-4 s elektronickým směrováním paprsku v pásmu S. Největší vzdálenost zachycení cíle činí asi 450 km ve výšce 25 000 m. Radar může zachytit až 200 cílů současně a na dálku až 300 km může sledovat až 100 cílů. Využívá též pokročilé technologie proti rušení, např. rychlou změnu frekvencí nebo nepravidelné pulsy.

Spekulování o navádění
A jaký způsob navádění vlastně Bavar-373 používá? Jako nejpravděpodobnější se jeví metoda TVM (Track Via Missile), kdy je cíl sledován radary ze země i radarem ve střele, jež následně posílá data na zem. Systém zpracovává veškerá data a posílá povely autopilotovi střely. Druhý způsob zvaný SAGG (Seeker Aided Ground Guidance) se liší tím, že zpracování dat provádí i sama střela, jež tedy může operovat i bez povelů ze země. (Tak pracují ruské střely řady 48N6 systémů S-300/400, byť se někdy chybně uvádí, že využívají metodu TVM.) Vyskytla se však i hypotéza, která říká, že by Bavar-373 mohl fungovat v bi-statickém režimu, což by se mohlo ukázat jako velice účinné proti obtížně zjistitelným cílům. Tato hypotéza navíc vysvětluje ono zajímavé řešení se dvěma radary v různých pásmech. Přístroje pásma S jsou obecně vhodnější pro detekci „neviditelných“ cílů, nemají však dostatečnou přesnost na navádění, kdežto radary pásma X mohou takové cíle přesně sledovat jenom na krátkou vzdálenost. Podle oné hypotézy střela směřuje k cíli podle dat z radaru pásma S a ve vzdálenosti několika kilometrů se přepíná do režimu X, kdy pracuje s odrazem paprsků, které ze země vysílá radar pásma X (jenž je sám zachytit nemůže). Tento princip (zvaný také „blind illumination“ čili „slepé ozáření“) nejspíše může využít systém S-400, a jestliže by takto fungoval i Bavar-373, nepochybně by se jednalo o pozoruhodný úspěch íránského zbrojního průmyslu.
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