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F 15 I (Ra’am) Função Alcance Sistemas de Armas

Caça /

Ataque

4600 km 1 Canhão Vulcan, M 61 20mm, 4 Mísseis ar-ar Python V, 4 Aim 120 

C, 6 Mísseis Ar-superfície, AGM-65 Desginadors laser , GPS e pods

LANTIRN e Litening Delilah, Popeye Have lite, Bombas guiadas

F 16 I (Sufa) Função Alcance Sistemas de Armas

Ataque 4 200 km 1 Canhão Vulcan, M 61 20mm, 4 Mísseis ar-ar Python V, 4 Aim

120 C, 6 Mísseis Ar-superfície, AGM-65 Desginadors laser , 

GPS e pods LANTIRN e Litening

Eitan (Heron-Tp) Função Alcance Sistemas de Armas

Reconhecimento 7000 km 1 000 kg de sistemas  Classificados

Imagens de satélite mostram a suposta instalação 

nuclear síria destruída por Israel

 Com a frente aberta os caças rumaram para o complexo de Al Kibar em Deir el

Zar de onde lançaram um ataque com bombas e mísseis destruindo o complexo.

 Após o ataque os caças usaram a sua rota de fuga pela Turquia ingressando no

mediterrâneo.

 Posteriormente a Ramat-David em segurança.

A força Aérea Israelense empreendeu nesta operação foi apoiada por caças F-16

I (Sufa- Tempestade) e por uma aeronave ELINT IAI Heron TP (EITAN). Os

caças foram armados com mísseis AGM-65 Maverick, bombas de 500 libras bem como

tanques sobressalentes. Ainda nas primeiras horas de 6 de Setembro de 2007, os caças

israelenses cruzaram a fronteira Síria ao Noroeste vindos do Mediterrâneo. Em terra

infiltrados no dia anterior, aguardava uma unidade de comandos da Força Aérea israelense

composta por 8 homens do “Sayeret Shaldag" (Unidade 5101), que com designadores laser,

orientaram os caças.

Os pilotos só tiveram informações sobre seus alvos e metas minutos antes de avistarem os

alvos, isto demonstra o nível de secretismo da operação. A arma secreta de Israel empregue

nesta operação foi o novíssimo sistema de guerra eletrônica dam BAE Systems,

aerotransportado chamado "Suter", que foi integrado pela empresa L-3 Communications em

aeronaves não tripuladas de concepção israelense.

Este sistema penetra nas redes de comunicações do inimigo, localiza os radares e permite manipular os sistemas de administração, coordenação e

comunicações, permite alterar as posições das aeronaves, apagar e até mesmo criar ecos falsos de uma formação de ataque. Os F-15I voaram até os alvos

utilizando sistema inercial (GPS) bem como os sensores LANTIRN localizando o alvo pelo receptor laser, guiando as bombas Paveway 500lb, o ataque

aéreo foi precedido por uma ação dos comandos que inutilizou (eliminou) o radar Sírio de Tall al-Abuad. O radar foi neutralizado com uma combinação

de contramedidas eletroeletrônicas e bombas de precisão. Os F-15I usaram seus sistemas de interferência eletrônica Elisra SPS-2110, que bloqueou e

interferiu nos radares de defesa aérea Sírios. Até mesmo os recém chegados Pantsyr-S1 teriam sido “cegados”, os Sírios no entanto alegam que este

sistema não estava operacional naquela altura. De toda a forma a defesa aérea Síria não tomou conhecimento da incursão os sistemas Tor-M1 (SA-15) e

Pechora-2A (S-125/SA-3) foram inutilizados. Mais tarde foi informado que as posições e informações dos sistemas (ECM) foram fornecidas pelos EUA.
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Curiosidades e mitos

A operação foi alegadamente comandada pessoalmente

pelo então ministro da Defesa israelense Ehud Barak.

Mito: alegadamente uma curiosa marcação estampada

num dos F 15 I (nunca foi confirmada oficialmente)

Ostentava alguns cocares (símbolos da força aérea) Síria

ao lado de uma central nuclear como prêmios destruídos.

Esta infrormação nunca foi confirmada, segundo

algumas fontes o símbolo foi apagado pró recomendação

do serviço secreto que ou teria razão fundamentada na

necessidade de ocultação da operação (sigilo) ou mesmo

devido a possibilidade de represálias aos membros do

esquadrão.

Com a prévia aprovação dos EUA a operação entrou na sua fase final três dias

depois da chegada da carga a Deir el Zar, a Operação Orchard foi então lançada.

 Em 5 de Setembro de 2007, 10 caças F-15I Ra'am (Trovão) do Esquadrão 69º

“The Hummers” (martelos) decolaram da Base aérea de Ramat-David nas

proximidades de Haifa Norte de Israel equipados com CFT (Coformal fuel Tank).

Após cerca de 30 minutos três aeronaves retornaram para a base.

 Os demais seguiram seu trajeto rumo a Síria onde atacaram com apoio terrestre

dos comandos da Sayeret Matkal e inutilizaram por completo os modernos

equipamentos de defesa aérea da Síria, recentemente adquiridos da Rússia,

destruindo as suas instalações.

http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-f-15i-raam/451900
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-f-15i-raam/451900
http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/477490
http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/477490
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-f-15i-raam/451900
http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/477490
http://www.desura.com/members/garyosavan/images/iai-malat-heron-eagle-1-wip1
http://www.desura.com/members/garyosavan/images/iai-malat-heron-eagle-1-wip1
http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/477490
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-f-15i-raam/451900

