Americké roboty v akci:
Spolupráce vojáků a robotických systémů

Americké ozbrojené síly provedly v létě 2016 několik cvičení a zkoušek, které se soustředily na integraci lidských vojáků a robotických prostředků. Armáda a námořní pěchota si takto mohly otestovat několik nových typů pozemních pásových robotů, z nichž některé dopravují i výzbroj, a také hned čtyři typy malých „létajících špionů“.

Bezpilotní letouny již představují zcela běžnou součást výbavy ozbrojených sil, které ale stále častěji používají také pozemní roboty. V červnovém a červencovém čísle jsme nabídli přehled bojových robotů z Ruské federace, která však převážně dohání náskok jiných států, které patří mezi pionýry ve vojenské robotice, zejména Izraele a USA. Právě americká armáda a námořní pěchota si nyní získaly pozornost značnou pozornost díky zprávám o zkouškách vyzbrojených pozemních robotů a jejich kooperace s příslušníky vojsk.

Manévry na pobřeží Pacifiku
Americká armáda a námořní pěchota systematicky pracují na pozemních robotech již řadu let. U první zmíněné složky dohlíží na vývoj těchto systémů především středisko TARDEC (Tank Automotive Research, Development and Engineering Center), kdežto u námořní pěchoty patří hlavní role instituci Marine Corps Warfighting Laboratory. Výsledky jejich práce samozřejmě absolvují průběžné vojskové zkoušky, jak se ukázalo i letos v létě. Armáda využila rozsáhlého cvičení RIMPAC, které se koná každé dva roky v Tichomoří a kterého se účastní mnoho států (vedle blízkých spojenců USA třeba i Čína). Příslušníci armádní 25. pěší divize se tak v rámci cvičení dostali na polygon Bellows na Havajských ostrovech, kde prověřili možnosti několika druhů pozemních robotů v boji v prostředí džungle. Operace nesla jméno PACMAN-I (Pacific Manned-Unmanned Initiative) a tvoří součást většího programu MUM-T (Manned-Unmanned Teaming), jehož cílem je dosažení co nejúčinnější spolupráce lidských vojáků s roboty. Pokud jde o námořní pěchotu, ta vyslala členy 3. praporu 5. pluku na střelnici Twentynine Palms, jež se nachází v Kalifornii. V pouštních podmínkách tam prodělalo testy přibližně čtyřicet nových výrobků a technologií, mezi něž vedle robotů patřily např. nové nabíječky baterií, zařízení pro čištění vody či spojovací systémy na bázi mobilní sítě LTE.

Samohybné kulometné hnízdo
Patrně nejatraktivnějším z testovaných pozemních robotů je MUTT (Multipurpose Unmanned Tactical Transport), jenž představuje výrobek značky General Dynamics Land Systems. Jedná se o robot, jehož základní podoba má čtyři kola, která však lze nahradit čtveřicí pásů, což bylo právě i případem letních cvičení. Prázdný MUTT váží asi 340 kg, ale dovede přepravit náklad o hmotnosti asi 270 kg, takže dvojice robotů postačí na transport zásob pro pěchotní družstvo. Díky kompaktním rozměrům se dá robot lehce přepravit vzduchem a s velkými pneumatikami dokáže i plavat. Elektrické baterie mu umožňují ujet vzdálenost okolo 24 km, ale pro sériovou verzi se počítá s hybridním pohonem, jehož spalovací motor bude užívat letecký petrolej JP-8. Na cvičení RIMPAC 2016 se MUTT objevil nejen v roli nosiče zásob, ale i jako cosi, co se dá popsat jako samohybné kulometné hnízdo. Nesl totiž 12,7mm kulomet M2HB (navíc opatřený nezvyklou ochranou hlavně), který ale vyžadoval klasickou ruční obsluhu. U robotu MUTT se dá zmínit ještě originální způsob ovládání, neboť vedle dálkového ovladače existuje i možnost propojit jej tenkým drátkem s vestou vojáka, jehož pohyby potom „napovídají“, kam má robot směřovat, trochu podobně jako u psa uvázaného na vodítku.

Robot pro palbu a zaměřování
Další robot vzešel ze spolupráce značek Polaris Defense (vojenská divize známého dodavatele terénních čtyřkolek) a TORC Robotics. Ani tentokrát však nezůstala stranou záliba Pentagonu ve zkratkách, a proto prostředek nese jméno RVM/CART (Robotic Vehicle Modular, Combat Area Robotic Targeting). Vyznačuje se o trochu většími rozměry než MUTT, prázdný váží asi 360 kg a dopraví asi 135 kg zátěže. Jestliže MUTT je konstruován jako spíše jednoduchý, pak RVM/CART má představovat poněkud sofistikovanější prostředek. Vedle dálkového řízení se může pohybovat i částečně autonomně a jeho výzbroj je dálkově ovládána. Během cvičení byl na něm umístěný 7,62mm kulomet M134 Minigun, ale může být vybaven také např. kulomety M2HB nebo M240 či odpalovacím zařízením pro protitankové střely Javelin. Další alternativu představuje velký laserový zaměřovač k navádění leteckých úderů. RVM/CART má spalovací motor, s nímž dosahuje rychlosti 24 km/h a vydrží v akci cca 20 hodin. Disponuje senzory pro denní a noční podmínky a dá se řídit na dálku do 4 km. Jestliže dvojice robotů MUTT by měla asistovat družstvu, pak jeden RVM/CART má podporovat četu.

Dva malí pomocníci na pásech
Na cvičení námořní pěchoty se objevil též robot MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System), nejnovější člen řady robotických systémů TALON. Ty dodává značka Foster-Miller, jedna z poboček britské zbrojovky QinetiQ. Nejvíce se tyto roboty užívají coby pyrotechnické manipulátory, ale v ozbrojených silách mohou sloužit také k průzkumu nebo palebné podpoře, jak ukazuje vyzbrojené provedení SWORDS pro US Army a nejnovější MAARS pro námořní pěchotu. Prostředek o hmotnosti asi 167 kg nese jako základní zbraň 7,62mm kulomet M240B (zásoba 400 nábojů), jenž se dá doplnit čtyřmi 40mm granátomety. Jezdí rychlosti asi 11 km/h a baterie stačí na 8 až 12 hodin činnosti. Řídit se dá na vzdálenost do 800 m. Vojáci US Army se pro změnu pochlubili robotem 710 Kobra, který pochází od firmy Endeavor Robotics, dříve známé pod názvem iRobot. Podobně jako předchozí typ se nejvíce uplatňuje jako manipulátor k zacházení s výbušninami apod., ale armáda jej uzpůsobila i pro dopravu nákladů. Robot váží 166 kg, dosahuje rychlosti přes 12 km/h a vydrží v činnosti 10 hodin, a tudíž může doprovázet vojáky a převážet zásoby o hmotnosti asi 68 kg. Díky dvěma propojeným dvojicím pásů může překonávat i náročné překážky, a to včetně příkrých schodů.

Ovladače podobné videohrám
Poslední typ pozemního robotu, který zkoušela námořní pěchota, spadá do portfolia zbrojovky General Dynamics Land Systems a jmenuje se Dragon Runner 10. Číslovka odkazuje na váhu prostředku v librách (tedy cca 4,5 kg; existuje i větší Dragon Runner 20) a tentokrát se jedná o robot skutečně maximálně jednoduchý, takříkajíc „spotřební“. Elektrické baterie vydrží kolem dvou hodin činnosti, ale robot je konstruován vysoce odolně. S tím souvisí také fakt, že pokud nenese žádnou speciální zátěž (např. manipulační rameno), dovede jezdit i „vzhůru nohama“ a dodávat signál z kamer mířících do všech směrů. Představuje proto optimální prostředek např. pro průzkum nebezpečných oblastí, případně jej lze „obětovat“ jako pohyblivou platformu pro dopravu výbušné nálože. Dragon Runner 10 dosahuje rychlosti asi 6,5 km/h a dá se ovládat na vzdálenost přes 650 m. Podobně jako u předchozích robotů k tomu slouží zařízení, které svým vzhledem připomíná cosi mezi ovladačem pro videohry a dotykovým tabletem. Není to vůbec náhodné, protože současná generace vojáků takové přístroje samozřejmě důvěrně zná, takže je pro ně velmi snadné a přirozené takto ovládat roboty.
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