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Tijdens de Tweede Wereldoorlog introduceerde Nazi-Duitsland met de V-2 een nieuw soort wapens:
ballistische raketten. De V-2 bereikte de rand van de dampkring en kon een afstand van ruwweg
300 km afleggen, genoeg om, bijvoorbeeld, Londen te bereiken vanaf lanceerplaatsen in Wassenaar.
Sindsdien is het maximum bereik van ballistische raketten toegenomen tot meer dan tienduizend
kilometer. Tientallen landen beschikken over dit soort wapens, waaronder landen die mogelijk een
bedreiging vormen voor Nederland en de NAVO.

H

et Europese deel van het NAVO-grondgebied wordt
beschermd tegen ballistische raketten uit het Midden-Oosten door het NAVO-Raketverdedigingssysteem. Vanwege de grote afstanden en korte reactietijden
bestaat dit uit een netwerk van sensoren en effectoren
op verschillende locaties. Vrijwel alle militaire middelen
hiervoor worden geleverd door de Verenigde Staten (VS).
Een TPY-2 radar in Turkije en een netwerk van satellieten
kunnen een eventuele raketdreiging vroeg waarnemen.
Vier Arleigh Burke klasse Aegis destroyers, met Rota,
Spanje, als thuisbasis, hebben een raketverdedigingstaak.
Hiertoe zijn ze o.a. uitgerust met Standard Missile 3 (SM3) interceptors, geleide wapens bedoeld om ballistische
raketten buiten de dampkring te onderscheppen. Op
twee vaste Aegis Ashore locaties, in Polen en Roemenië,
staan ook lanceerinstallaties. Dit project is omstreden.
Moskou klaagt al jaren dat de nabijheid van Aegis Ashore
locaties de Russische strategische afschrikking ondermijnt,
omdat de interceptors Russische langeafstandsraketten
onderweg naar doelen in de VS zouden kunnen onderscheppen.1
Ballistic Missile Defence (BMD) is ook een taak van de Koninklijke Marine. De vier luchtverdedigings- en commandofregatten worden voorzien van nieuwe SMART-L MM/N
radars. Zr.Ms. De Zeven Provinciën is hier als eerste mee
uitgerust en gaf afgelopen mei, tijdens de NAVO-oefening
Formidable Shield, de baan van een waargenomen ballistisch oefendoel door aan de Amerikaanse destroyer USS
Paul Ignatius. De gedeelde informatie was voldoende om
te worden gebruikt bij de lancering van een SM-3, waarna
een succesvolle onderschepping van het doel volgde. Nederlandse marineschepen kunnen zo een bijdrage leveren
aan het NAVO-Raketverdedigingssysteem. In de toekomst
behoort de aanschaf van eigen interceptors ook tot de
mogelijkheden, met een mogelijke variant van de SM-3
als kandidaat.
Over de nieuwste variant ervan, de Standard Missile 3
Block IIA (SM-3 IIA), die de VS in samenwerking met Japan
ontwikkelt, is relatief weinig bekend. Op 16 november
2020, tijdens de FTM-44 rakettest, werd een testdoel
onderschept door een SM-3 IIA afgevuurd vanaf de Arleigh
Burke-klasse destroyer USS John Finn. De lancering van het
testdoel vond plaats op Kwajalein, een atol in de Stille Oceaan. Afgebeeld een impressie van het FTM-44 scenario.
Grafische impressie van de FTM-44 test (United States Missile Defense
Agency)

5

TECHNIEK

Onderschepping van langeafstandsraketten met de Standard Missile 3

Figuur 1: banen voor verschillende klassen ballistische raketten
en de flight envelopes van de SM-3 varianten, met burnout
snelheden van 3 en 3,5 km/s

Figuur 3: gesimuleerde banen voor een SM-3 IA onderschepping van een
ballistisch doel

Volgens de directeur van de US Missile Defense Agency,
Vice Admiral Jon Hill, illustreerde FTM-44 dat ‘an Aegis
BMD-equipped vessel equipped with the SM-3 Block IIA
missile can defeat an ICBM-class target, which is a step in
the process of determining its feasibility as part of an architecture for layered defense of the homeland.’2 Het succes
van deze test is opmerkelijk, omdat de SM-3 IIA is bedoeld
voor het onderscheppen van middellangeafstandsraketten
(IRBM’s) en niet zozeer een langeafstandsraket (ICBM).3

De burnout snelheid bepaalt hoe ver en hoe hoog de
interceptor maximaal kan vliegen (de flight envelope) en
speelt daarmee een belangrijke rol in welk type dreigingen de interceptor aankan. Banen voor verschillende
dreigingen en de flight envelopes van de SM-3 varianten
zijn aangegeven in figuur 1. De SM-3 IA/B is ontwikkeld
voor het onderscheppen van ballistische dreigingen met
een bereik tot 3000 km. De SM-3 IIA is gemaakt voor het
onderscheppen van IRBMs met een bereik tot 5500 km.
Omdat zulke middellangeafstandsraketten grotere hoogtes bereiken dan raketten met een korter bereik, heeft de
SM-3 IIA een grotere burnout snelheid nodig. Daarom zijn
de tweede en derde rakettrap vergroot en voorzien van
extra brandstof (zie figuur 2).

Dit roept de vragen op hoe de onderschepping toch kon
slagen en over welke capaciteiten de interceptor werkelijk
beschikt. Voor het beantwoorden van deze vragen wordt
allereerst in meer detail bekeken waarom het onderscheppen van ballistische raketten moeilijker wordt naarmate
hun bereik toeneemt en welke aanpassingen dit vergde
aan nieuwere varianten van de SM-3. SM-3 prestaties zijn
gerubriceerd, maar op basis van open bronnen en vrijgegeven informatie over de FTM-44 rakettest kunnen, met
behulp van baanberekeningen en computersimulaties,
eigenschappen worden afgeleid voor een computermodel
van de SM-3 IIA. Tenslotte wordt dit model gebruikt voor
een nadere analyse van het scenario in FTM-44.

Standard Missile 3
Om de hierna volgende analyse te doorgronden, is het
belangrijk eerst een beter beeld te krijgen van de werking
van de SM-3 en de uitdagingen van het kunnen onderscheppen van een langeafstandsraket. De eerste SM-3
varianten (Block I, IA en IB) zijn een aanpassing van de
Standard Missile 2 surface-to-air missile. De SM-3 en
SM-2 delen dezelfde booster4 en tweede-trap raketmotor.
Echter, in tegenstelling tot de SM-2, onderschept de SM-3
doelen buiten de atmosfeer, op hoogtes boven pakweg
100 km. Daarom heeft deze, in plaats van de radarsensor
en de springlading in de SM-2, een derde trap met een raketmotor en een kinetic warhead (KW). Deze extra motor
zorgt voor een grotere burnout snelheid (de snelheid bij
het opbranden).
6

De inzet verloopt als volgt. De raket wordt afgevuurd
richting het predicted intercept point (PIP). Dit is gebaseerd op een voorspelling van de toekomstige positie
van het doel, typisch op basis van waarnemingen met de
SPY-1 radar aan boord van een Aegis schip. De beperkte
nauwkeurigheid van de radar maakt dat het PIP niet
precies samenvalt met de daadwerkelijke toekomstige
positie van het doel. Hoe groot de fout is, hangt af van de
radargolflengte. Bovendien zullen na de lancering van een
ballistische raket meerdere objecten min of meer dezelfde
baan volgen, waaronder de daadwerkelijke dreiging (het
re-entry vehicle of RV), afgestoten rakettrappen, brokstukken en mogelijke decoys. Als het PIP gebaseerd is op
de baan van een rakettrap in plaats van het RV, vergroot
dit de positiefout, afhankelijk van de separatiesnelheid
(1-5 m/s).6 De totale positiefout kan enkele kilometers bedragen en dient in de laatste fase van de onderschepping
te worden gecompenseerd door de KW.
Nadat de rakettrappen zijn opgebrand, richt de KW een
infrarood (IR) sensor op de verwachte positie van het
doel. Deze sensor moet vervolgens het doel detecteren,
identificeren en er een voldoende goede track van maken.
Dankzij een divert and attitude control system (DACS),
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met stuurrakketten, stuurt de KW vervolgens bij om op
‘ramkoers’ met het doel te komen. Hoeveel de KW kan
bijsturen, hangt af van de DACS-capaciteiten. De reden
dat IRBMs en ICBMs lastiger te onderscheppen zijn, is dat
ze op kleinere afstand gedetecteerd zullen worden door
de IR-sensor. Een gemiddelde ICBM heeft een kleiner RV.
Bovendien wordt de laatstgenoemde tijdens de vlucht
omhoog door de atmosfeer beschermd door een ascent
fairing, wat zorgt voor een kleinere IR-signatuur. Daarnaast verstrijkt er meer tijd na de RV separatie. Hierdoor
koelt het RV verder af, wat de signatuur verder verkleint
en de afstand tussen het RV en de afgestoten bovenste
rakettrap vergroot. Dit laatste zorgt voor een potentieel
grotere fout in het PIP. Tenslotte is voor een langeafstandsraket de naderingssnelheid tussen de KW en het
doel groter. Hierdoor is er minder tijd om bij te sturen
voor een gegeven IR detectieafstand, wat een grotere
versnelling van het DACS vraagt.
Zoals figuur 2 illustreert, verbeterde de capaciteit van de
SM-3 door de jaren heen. De SM-3 IB heeft een beter
DACS en gevoeliger IR-sensor dan de SM-3 IA. Omdat de
SM-3 IIA tegen middellangeafstandsraketten inzetbaar
moet zijn, is deze variant uitgerust met een zogenoemd
‘high-divert’ KW met meer raketbrandstof voor het DACS
en een verbeterde IR-sensor.

Simulaties
Specificaties van de verschillende SM-3 varianten en de
geometrie van FTM-44 zijn vanzelfsprekend gerubriceerd.
Echter, door gebruik te maken van navigatorische waarschuwingsgebieden voor de oefening, ongerubriceerde

wetenschappelijke artikelen en computersimulaties van
BMD scenario’s, kan de FTM-44 rakettest worden geanalyseerd. Voor de baanberekeningen zijn pure ballistische
banen gebruikt, waarbij de boost-fase is verwaarloosd.
Ten eerste zijn simulaties gedaan van een MRBM7 onderschepping door een SM-3 Block IA. De burnout snelheid
van deze variant is volgens open bronnen ongeveer 3
km/s.8 Figuur 3 toont de ballistische banen in dit (tweedimensionale) scenario.
De posities van de dreiging en de interceptor bij de
start van de laatste fase van de onderschepping worden
berekend door het doel te verplaatsen, met een gegeven
fout ten opzichte van het PIP. Vervolgens wordt vanaf het
PIP teruggerekend in de tijd, tot een gegeven onderlinge
detectieafstand. In de simulatie gaat de KW pas vanaf
2 seconden na de detectie bijsturen. Die tijd is nodig
om een kwalitatief voldoende track te krijgen. Voor het
berekenen van de baan van de KW is gebruik gemaakt
van een computermodel. Er is voldoende bekend over het
DACS van de SM-3 IA om een schatting te kunnen maken
van de maximale divert en versnelling.9,10,11,12 Aan de hand
van simulaties kon het IR-sensor-bereik worden bepaald
dat nodig is om een MRBM te kunnen onderscheppen.
Door de bij een dergelijk doel passende IR-signatuur te
berekenen, was ook een schatting te maken van de gevoeligheid van de IR-sensor. Deze wordt uitgedrukt in de
noise-equivalent flux density (NEFD). Oftewel, de hoeveelheid vermogen van de ruis op de sensor. De gebruikte
parameters voor de verschillende simulaties staan in
tabel 1.

Figuur 2: SM-3 varianten
(L. DeSimone 5)
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Figuur 4: weergave van de waarschuwingsgebieden en mogelijke ballistische banen van FTM-44

De navigatorische waarschuwingsgebieden (NOTAMs),
men dat de NEFD van de SM-3 IIA een factor 2,5 kleiner is
uitgegeven vanwege FTM-44, geven aanwijzingen over
dan de waarde die met de eerste simulatie was gevonden
de verwachte geometrie van het scenario. Het oefenvoor de Block IA. De eigenschappen van het DACS van de
doel werd gelanceerd in een baan over Hawaii. Het gele
SM-3 IIA zijn onbekend, maar de Block IIA is ontworpen
gebied in figuur 4 geeft het waarschuwingsgebied aan
om een IRBM (zie figuur 1) te kunnen onderscheppen.
waarin naar verwachting de verschillende rakettrappen
Door vervolgens onderscheppingen van een IRBM met
zouden neerkomen.
een Block IIA te simuleren, is een inschatting gemaakt van
De baan van het oefendoel moet zo gekozen zijn dat, bij
de benodigde capaciteiten van het DACS van de Block IIA.
een onsuccesvolle onderschepping, de raket zou belanden De getallen die uit deze analyse volgden, staan in tabel 1.
in het tweede waarschuwingsgebied (groen). De oosteDe benodigde divert en maximale versnelling zijn ongelijke grens van het groene gebied geeft dan het maximale
veer dertig procent groter dan voor de SM-3 IA/B.
bereik van het oefendoel aan.
Dit komt overeen met een
Met deze eigenschappen zijn
'Tenzij het met SM-3 uitgeruste schip
burnout snelheid tussen 6,4
alle parameters bekend die
en 6,5 km/s.
ongeveer onder de baan van het doel zou benodigd zijn voor simulaties
Om ruimteafval te voorkomen, varen, bleef de naderingssnelheid te hoog van het FTM-44 scenario. In
moet de onderschepping
simulaties is de positie
en de KW tegen zijn limieten aanlopen' deze
hebben plaatsgevonden nadat
van het schip ten opzichte van
de SM-3 IIA zijn hoogste punt
het PIP en de geschatte baan
had bereikt. Met de USS John Finn gepositioneerd in de
van het doel gevarieerd. Vervolgens is gekeken in welke
zuidwestelijke hoek van het groene gebied, geeft de noor- gevallen de interceptor het doel raakt, voor een realistidelijke grens een indicatie van het maximale bereik van de
sche IR-signatuur voor een ICBM en positiefout in het PIP.
interceptor. De initiële snelheid die bij dit bereik hoort, is
Het resultaat staat in figuur 5. Voor lanceerposities in het
3,3 tot 3,8 km/s.13 Omdat de boost-fase bij deze simulablauwe gebied zou de geometrie gunstig genoeg zijn voor
ties achterwege is gelaten, ligt de daadwerkelijke burnout
een succesvolle onderschepping (hit). Met het schip in het
snelheid lager. Dit is een verrassende uitkomst, omdat
gele gebied is de KW echter niet in staat te compenseren
open bronnen tot nu toe stelden dat de burnout snelheid
voor de te verwachten positiefout (miss). Het schip bevond
van de SM-3 IIA tussen de 4 en 4,5 km/s zou bedragen.14
zich daadwerkelijk binnen de groene cirkel. Bij lancering
De SM-3 IIA IR-sensor is twee keer zo gevoelig als de
vanaf die scheepspositie benaderde de KW het doel van
IR-sensor van de Block IB15 en dat terwijl de IR-sensor van
de zijkant, wat de naderingssnelheid beperkte. Deze geode Block IB al een verbetering was vergeleken met die van
metrie was gunstig voor de KW, omdat hiermee minder
de Block IA. Aan de hand van deze informatie is aangenobijsturing benodigd was alsook een kleinere versnelling
8
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Tabel 1: simulatie parameters

dan voor een head-on interceptie. Echter, figuur 5 toont
dat deze gunstige geometrie alleen geen afdoende verklaring geeft voor de succesvolle onderschepping. Tenzij het
met SM-3 uitgeruste schip ongeveer onder de baan van
het doel zou varen, bleef de naderingssnelheid te hoog en
bleef de KW tegen zijn limieten aanlopen. Deze procedure
is herhaald voor verschillende PIP-hoogtes met vergelijkbare resultaten.

Conclusies
Een opvallend resultaat van de analyse van FTM-44, op
basis van de NOTAMs, is dat de burnout snelheid van de
SM-3 IIA beduidend lager ligt dan tot nu toe bekend. Dit
is een serieuze beperking in het gebruik tegen langeafstandsraketten, want deze vliegen tijdens een groot deel
van hun vlucht te hoog om te worden onderschept. De
geometrie tijdens FTM-44 was relatief gunstig, maar dat

Figuur 5: raak (hit) of mis (miss) van het FTM-44 doel afhankelijk van de
positie van het schip dat de SM-3 lanceert

verklaart niet waarom de onderschepping succesvol was.
De analyse toont ook hoeveel informatie kan worden
afgeleid uit de NOTAMs, een gegeven waarmee bij het
plannen van toekomstige tests, ook door de Koninklijke
Marine, rekening moet worden gehouden.
Bovendien blijkt dat de FTM-44 test niet representatief is
voor een realistisch scenario voor het onderscheppen van
een langeafstandsraket. De succesvolle onderschepping
suggereert wellicht dat de specificaties die gevonden zijn
bij de eerdere simulaties te pessimistisch zijn en dat de
interceptor meer capaciteit heeft dan nodig is voor de
oorspronkelijke rol tegen IRBMs, maar dit is onwaarschijnlijk. Er is een samenspel tussen het bereik van de SM-3
en de capaciteit van het DACS. Bijvoorbeeld, een grotere
capaciteit van het DACS vergt meer brandstof voor de
stuurraketten, met een zwaardere KW als resultaat. Dit
zou de burnout snelheid verkleinen. Er is
zodoende sprake van een trade-off tussen
verschillende specificaties van de interceptor. Er zijn twee voor de hand liggende
manieren waardoor de kans op succes van
de test zou kunnen zijn vergroot. Mogelijk
had het oefendoel een grotere IR-signatuur
dan te verwachten is van een representatieve langeafstandsraket. Een alternatief is
het verkleinen van de PIP fout, door middel
van extra sensoren.
Sowieso zal een daadwerkelijke langeafstandsdreiging uit bijvoorbeeld Oost-Azië,
hoger en harder vliegen dan het oefendoel
gebruikt bij de test. Om de SM-3 IIA te
kunnen gebruiken als een extra schil voor
US homeland defense, zal de interceptor
een grotere burnout snelheid nodig hebben
en een vergrote DACS capaciteit. Gegeven
het feit dat de missile momenteel de Mk41
lanceercel al volledig vult, zijn deze verbeteringen niet binnen handbereik. Het goede
nieuws is dat de SM-3 IIA, gezien de dreiging voor Europa uit het Midden-Oosten,
9
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voor het NAVO-Raketverdedigingssysteem voldoende is
om IRBMs te kunnen onderscheppen. De hiervoor vereiste eigenschappen van de SM-3 IIA die volgen uit de
voorgaande analyse zijn plausibel. De resultaten van de
analyse bevestigen ook dat deze interceptors Russische
langeafstandsraketten onderweg naar de VS niet kunnen
onderscheppen, omdat de burnout snelheid van de SM-3
IIA daarvoor onvoldoende is.
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