Adaptiv:
Cesta k neviditelnosti

Na zbrojním veletrhu DSEi 2011 prezentovala značka BAE Systems zcela nový prostředek pro dosažení obtížné zjistitelnosti. Systém nazvaný Adaptiv je primárně konstruován pro eliminaci infračerveného vyzařování vozidel, možnosti jeho použití jsou ovšem daleko větší a plánuje se i jeho evoluce ke „skutečné“ neviditelnosti pro lidské oko.

Není ještě tak vzdálená doba, kdy byly infračervené senzory (tedy zařízení zachycující tepelné vyzařování objektů) supermoderními přístroji na nejvyšší technické úrovni, jimiž disponovaly pouze ozbrojené síly vyspělých zemí. Doba se ovšem hodně změnila, neboť díky technickému pokroku se značně rychle rozšířily účinné a zároveň poměrně levné infračervené přístroje. To, co bývalo dostupné jen úzké skupině specifických uživatelů, se dá dnes bez problémů pořídit i na běžném civilním trhu. Kvalita a kvantita infračervených senzorů na bojišti výrazně vzrostla a tyto prostředky se vyskytují také v rukou povstalců, teroristů a jiných nestátních skupin, což se zákonitě odráží v průběhu asymetrických konfliktů. Přední producenti vojenské techniky se tedy intenzivně snaží vyvinout nové technologie, jejichž účelem je omezit efektivitu takových senzorů pomocí tlumení tepelného vyzařování zbraní.

Využití Peltierova jevu
Obvyklou cestou je použít v konstrukci vozidla, letadla nebo plavidla zvláštní materiály, které mohou pohlcovat či rozptylovat infračervené paprsky, takže se tepelná stopa „rozmlžuje“ a na pozadí vytváří menší kontrast. S narůstající citlivostí infračervených senzorů však tato metoda postupně ztrácí účinnost. Další používanou cestou je ochlazování výfukových plynů tím, že se promíchávají s chladným vzduchem z okolí (mezi nejznámější příklady se řadí veliké chladiče na výfucích vrtulníků Mi-24). Postupně se však začaly vyvíjet i aktivní formy chlazení. Svého času se hodně mluvilo o systémech využívajících chladicí kapalinu (např. oxidy dusíku), která cirkuluje okolo hlavního zdroje záření (tj. motoru) a odebírá vyzařované teplo. Rusové takový systém pokusně vestavěli do vrtulníku Mi-24 a zřejmě i do některých vozidel; technicky vzato fungoval, avšak ukázal se jako příliš složitý a pro běžné bojové použití nevhodný. Nadnárodní zbrojovka BAE Systems začala zkoumat jiný princip, a sice termoelektrické chlazení, které se dnes využívá např. ke chlazení některých automobilových součástek či v přenosných soudcích na pivo. Základem fungování termoelektrického chladiče je tzv. Peltierův jev, který v podstatě představuje „inverzi“ termoelektrického generátoru. Jak známo, termoelektrický zdroj funguje na bázi styku dvou různých kovů o odlišné teplotě; v místě kontaktu potom vznikne elektrický proud. Toto ovšem funguje i „opačně“, takže když elektrickým obvodem vytvořeným ze dvou odlišných kovů protéká elektrický proud, generuje se v místě spojení kovů teplotní rozdíl, a to v závislosti na směru toku proudu a druhu kovů. Vhodnou kombinací kovů se proto dá vyrobit prvek schopný zajišťovat jak ohřívání, tak ochlazování.

Šestiúhelníkové moduly
Systém Adaptiv je výrobkem švédské divize společnosti BAE Systems, tj. značky Hägglunds, a vývoj částečně financovala švédská zbrojní agentura FMV (Försvarets materielverk), jež má za úkol podporu a koordinaci výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. Pro praktickou ukázku bylo vybráno modernizované pásové vozidlo palebné podpory (či lehký tank) CV90120-T. Na pravé straně jeho korby se nalézá demonstrační prototypová aplikace systému Adaptiv, kterou tvoří základová deska s elektrickými a datovými rozvody, a dále samotné chladicí moduly, jež mají šestiúhelníkový tvar; každý měří zhruba 14 cm, tedy o něco více než dlaň. Jsou vyrobené ze slitin, jejichž složení nebylo zveřejněno. Z podstaty Peltierova jevu však vyplývá, že modul musí mít dvě vrstvy, aby podle směru toku elektrického proudu mohl fungovat jako „ohřívač“ nebo jako „chladič“. Tomu nasvědčuje i sdělení firmy BAE Systems, že v systému Adaptiv se využívá „komerční polovodičová technologie“; polovodiče evidentně slouží právě na ovládání směru toku proudu v modulech. Moduly navíc musí být lehké, aby vozidlo příliš nezatěžovaly a nesnižovaly jeho pohyblivost, zároveň by však měly mít i určitou odolnost. Společnost BAE Systems zdůrazňuje, že moduly poskytují též dodatečnou pancéřovou ochranu (zřejmě do jisté míry působí jako představný pancíř proti kumulativním hlavicím) a že v případě poškození lze každý modul okamžitě a snadno vyměnit. Zatím nebyly publikovány přesné údaje o elektrické náročnosti systému Adaptiv; podle prohlášení firmy BAE Systems by ale měla být velmi malá a pro energetické systémy soudobých i budoucích vojenských vozidel by neměla představovat problém. Pro úplnost lze dodat, že pro perspektivní britské obrněnce se počítá i s instalováním termoelektrických generátorů (více v ATM 3/2011).

Čtyři režimy fungování
Jak tedy vlastně Adaptiv v praxi pracuje? Na levém boku experimentálního vozidla se nachází infračervená kamera, která snímá obraz okolí. Počítač jej zpracovává a prostřednictvím hlavní základové desky na pravé straně vozidla ovládá jednotlivé moduly tak, aby se na pravém boku vozidla vytvořila co nejpřesnější „replika“ snímaného infračerveného obrazu. Vozidlo se takto stane pro infračervená čidla z pravé strany jakoby „průhledným“. Analogicky pak celý systém bude fungovat v případě pokrytí celého vozidla oněmi termoelektrickými moduly. Sice budou nutně vznikat „diskontinuity“ zejména na hranách, ovšem i tak je zjevné, že v chaosu a chvatu moderního bojiště může Adaptiv znamenat mimořádnou výhodu. Ostatně i při prezentaci řekli pracovníci společnosti BAE Systems, že cílem není zajistit úplnou infračervenou neviditelnost (to by ostatně ani nebylo možné), ale omezit zjistitelnost tak, aby měl nepřítel o několik vteřin kratší čas na reakci. A těch několik vteřin může být v současném válčení rozhodujících. Vedle tohoto režimu, jenž se označuje jako „skrývání“ (Hide), však Adaptiv nabízí také další režimy fungování. Opravdu velice atraktivně působí „maskování“ (Disguise), tj. vytvoření virtuálního infračerveného obrazu neexistujícího objektu, jehož podobou se může vozidlo maskovat. Byla prezentována mj. situace, kdy moduly systému Adaptiv vygenerovaly na boku obrněnce obraz osobního auta, ale firma BAE Systems už vytvořila „knihovnu“ různých takových obrazů, a to nejen techniky, ale i zvířat. Třetí režim může nahrazovat či doplňovat systémy k rozpoznávání „přítel-nepřítel“. Moduly tak mohou utvářet předem dohodnuté obrazce, jež budou sloužit pro identifikaci spojeneckých jednotek. Konečně čtvrtý režim je komunikační a informační, neboť pomocí vyzařování modulů bude možno předávat i krátké zprávy, tedy vlastně využít Adaptiv jako rozměrný „displej“ zobrazující různé informace.

Rozšiřování možností
Zbrojovka BAE Systems na veletrhu DSEi oznámila, že vývoj první verze prostředku Adaptiv byl úspěšně ukončen a tato podoba je připravena k sériové výrobě. Pro pokrytí celého povrchu tanku by mělo postačovat zhruba tisíc modulů, avšak Adaptiv se rozhodně nemá omezovat jen na obrněnce (v oficiální prezentaci se objevilo bojové vozidlo pěchoty Armadillo). Díky nízké hmotnosti modulů je bude možno umístit i na vrtulníky či letouny, naopak rozměrnější panely by se mohly objevit na plavidlech nebo na budovách. Značka BAE Systems ale zdůrazňuje, že toto je skutečně pouze první funkční podoba systému Adaptiv a že evoluce této technologie se teprve rozbíhá. Ve druhé verzi, jež by měla být připravena k sériové výrobě a nasazení zhruba za dva roky, by měly být integrovány materiály pohlcující a rozptylující radarové paprsky. Na rozdíl od „radarové neviditelnosti“ letounů, která je zpravidla založena na absorpci paprsků či jejich odrazu „nesprávným“ směrem, se obtížná radarová zjistitelnost u vozidel a plavidel řeší spíše s ohledem na „splývání“ s radarovým obrazem okolí (u lodí se zpravidla využívá odrazu mořských vln). Třetí a nejambicióznější fáze, s jejímž využitím se počítá za čtyři až pět let, by pak měla znamenat „neviditelnost“ v původním smyslu, resp. v části spektra viditelné lidským okem. Tato tzv. elektronická či adaptivní kamufláž se zkoumá už řadu let a principem se bude podobat tomu, jak systém Adaptiv pracuje v infračervené oblasti, tj. mělo by se jednat o prvky zobrazující obraz okolí „z druhé strany“ vozidla. Je však nutné podotknout, že již v říjnu 2007 přinesla britská média zprávy (které následně váhavě potvrdilo i ministerstvo obrany), že byly provedeny první zkoušky opravdu „neviditelného“ tanku. Zdá se, že nyní se britské zbrojovky v tomto oboru pohybují na absolutní světové špičce a že skutečná úroveň jejich výsledků bude možná mnohem pokročilejší, než se oficiálně přiznává.
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