Anti-dron systémy (nejen) v US Army:
Rychlá odpověď na aktuální hrozbu

Systémy k obraně před malými bezpilotními letadly reprezentují jeden z nejrychleji rostoucích sektorů zbrojního trhu. Kvůli hrozbě dronů Islámského státu si je začala rychle pořizovat také americká armáda, která už používá několik různých typů. Různé zprávy a fotografie prokazují, že je americké jednotky nasazují v bojích v Iráku.

V minulém čísle ATM jsme přinesli zprávy o mobilních laserových zbraních firmy Boeing, se kterými se počítá mj. pro likvidaci malých bezpilotních letadel. Lasery dnes určitě představují technologicky nejpokročilejší prostředky s tímto určením, ale k jejich operační bojeschopnosti ještě nějaká doba zbývá, a tudíž se v současné době uplatňují jiné principy, nejčastěji výkonné rušičky, které blokují rádiové frekvence užívané pro řízení dronů. Americké ozbrojené síly již disponují několika takovými zařízeními, spektrum se však zřejmě ještě rozroste, jelikož drony lze také např. lapat do sítí či sestřelovat pomocí kulometů.

Rozmach teroristických dronů
Ačkoli řada médií prezentuje bezpilotní letadla ve službách teroristů jako převratnou novinku, ve skutečnosti nyní pozorujeme „jen“ prudký vzestup trendu, jenž sám o sobě existuje již řadu let. Malé drony se objevily např. ve výzbroji kolumbijské organizace FARC a je známo, že do arzenálu libanonského Hizballáhu či palestinského Hamásu patří též několik typů bezpilotních letounů z Íránu. V minulosti ale šlo o relativně malé počty speciálních vojenských letadel, což se nyní dramaticky změnilo díky faktu, že na civilním trhu jsou dostupné desítky typů levných a poměrně výkonných dronů. Obvykle jde o tzv. kvadrokoptéry, tedy dálkově řízené vrtulníky se čtveřicí rotorů, které nesou kamery a dokážou přenášet obraz v reálném čase. Četnost jejich užívání různými skupinami teroristů a povstalců začala rychle růst zhruba v roce 2015, kdy na toto nebezpečí upozornilo také americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS). Zpočátku se tyto komerční drony užívaly hlavně jako senzorové, tedy průzkumné a pozorovací prostředky, ale na podzim 2016 začal Islámský stát užívat drony i v roli útočné zbraně. Nejprve se jednalo o „sebevražedné“ aplikace, tzn. drony dopravující výbušniny a fungující v zásadě jako „řízené střely chudých“. Posléze ale začalo přibývat případů, kdy na kurdské a irácké jednotky útočily kvadrokoptéry, které shazovaly malé granáty nebo bomby.

Mosul a „první dronová válka“
Islámský stát tak vlastně změnil komerčně dostupné drony na opakovaně použitelné a dálkově ovládané „bombardéry“. Některé zásahy byly pozoruhodně přesné, a ačkoli není jisté, zda jich bylo dosaženo díky kvalitě kamer s HD či 4K rozlišením, nebo zda měli teroristé prostě štěstí, nepochybným faktem je výrazný psychologický efekt takových útoků. Ten mnohdy přesahuje i faktické ztráty a škody útokem způsobené. Zejména irácké federální jednotky utrpěly značný morální úder a v některých případech zpanikařily, na čemž se zajisté podílel také fakt, že útok malého a tichého dronu přišel bez jakéhokoli varování. IS pak začal drony používat hromadně a např. proti iráckým jednotkám blížícím se k Mosulu vysílal občas i dvouciferné počty těchto upravených kvadrokoptér. Prvotní efekt překvapení se však postupně vytratil, nehledě k tomu, že irácké síly postupy IS převzaly, a proto začaly samy posílat kvadrokoptéry s bombami proti postavením islamistů v Mosulu. Bitva o toto město si poté vysloužila označení „první dronová válka“. Kromě samotných dronů do ní ale brzy promluvily i speciální systémy, jež se označují jako C-UAS (Counter Unmanned Aircraft Systems) či prostě „anti-dron“, tedy prostředky, jež různým způsobem zneškodňují drony. Několik už dostupných typů si pořídila US Army, která navíc zahájila iniciativy s cílem nalézt dlouhodobé a systematické řešení, jelikož lze očekávat, že epocha „strachu z dronů“ nyní (bohužel) pouze začíná.

Zrození prvních protiopatření
Prostředky pro likvidování bezpilotních letadel už také existují několik let, protože se objevily jako zákonitá reakce na rozmach komerčně dostupných dronů. Je ale příznačné, že řada z nich nebyla původně určena pro ozbrojené síly, ale spíše také pro soukromé uživatele, neboť drony by mohly sloužit např. k průmyslové špionáži nebo špehování celebrit. Vedle toho se ale šířily mj. obavy, že by drony mohly narušovat provoz na letištích, a stále hlasitěji zněla též varování bezpečnostních expertů, že bezpilotní letadla začnou používat též teroristé či kriminální živly; skutečně už je známo, že je mexická narkomafie zkouší jako nástroje pro pašování drog. Také se naprosto otevřeně mluví o rostoucím nebezpečí používání dronů k teroristickým útokům na důležitou infrastrukturu (např. elektrárny a rozvodny) nebo na „měkké“ cíle, tedy prostranství, kde se nalézá velký počet civilistů. Ještě zhruba před rokem ovšem zřejmě žádná armáda nebo policie na světě neměla prostředky vhodné k likvidaci malých dronů. Pokud se Iráčanům nebo Kurdům podařilo dron včas spatřit, většinou spustili střelbu běžnými ručními zbraněmi (prý se velmi osvědčily brokovnice) a kulomety. Podobně postupovaly americké bojové jednotky, ale těm se evidentně nechtělo spoléhat na takové improvizace. Na přelomu roků 2016 a 2017 tedy jejich výzbroj obohatily speciální „anti-dron“ komplety.

Dělení „anti-dron“ prostředků
Sektor C-UAS zaznamenal v posledních dvou letech téměř raketový vzestup a nyní již na trhu figuruje mnoho typů takových zařízení, jež lze členit nejméně třemi způsoby. Ze systémového pohledu představují jednu kategorii tzv. integrované systémy, které na jedné platformě spojují senzory ke zjištění a sledování dronů (malé radary, televizní kamery, infračervená čidla apod.) a zároveň vhodná protiopatření; takové komplety se mnohdy montují na vozidla nebo budovy. Druhou kategorii tvoří „puškové“ systémy, které mají podobu velké ruční zbraně, jejíž majitel musí při zjišťování, sledování a míření spoléhat na vlastní oči. Z hlediska fyzikálního principu mohou existovat systémy kinetické (neboli zasahující drony nějakým fyzickým projektilem) a energetické (čili mikrovlnné a laserové). A konečně z hlediska účinku na dron lze rozlišit typy „hard-kill“, které bezpilotní letadla nenávratně ničí, a „soft-kill“, které je zneškodní, aniž by je úplně zlikvidovaly. Nejčastější jsou dnes systémy, které lze popsat jako energetické „soft-kill“ zbraně, tedy v podstatě frekvenční rušičky. K nejznámějším z těch integrovaných patří britský komplet Blighter AUDS, jenž bude detailně popsán v ATM 8/2017. Několik fotografií z Iráku ukázalo, že americké ozbrojené síly jej tam užívají jak ve formě pojízdné (a sice na nákladním automobilu Oshkosh FMTV), tak také pro ochranu budov.

Nasazení frekvenčních rušiček
Aktivní prvek systému Blighter AUDS představuje rušička, jež dokáže rušit frekvenční pásma 2,4 GHz a 5,8 GHz, jež se zpravidla užívají k přenosu ovládacích signálů komerčních dronů, a kromě toho může rušit i signál GPS. „Zasažené“ drony se po ztrátě signálu chovají různě; část typů prostě spadne, jiné se přepnou do nouzového režimu a samočinně pomalu klesnou k zemi a další automaticky zamíří zpět k pozici operátora (to může být opravdu pikantní v případě, že dron nese odjištěnou výbušnou nálož). Podobně funguje také řada dalších „anti-dron“ systémů z kategorie integrovaných energetických „soft-kill“. Stejně jako Blighter AUDS většinou mají malý radar pro včasné zjištění, optické a infračervené senzory pro sledování a konečně aktivní rušičku pro zneškodnění. Mezi komerčně nejúspěšnější patří systémy ze země, která je rovněž pionýrem v oblasti bezpilotních letadel, a to z Izraele. Příkladem je typ Drone Guard od firmy IAI Elta, jenž má údajně již dvouciferný počet uživatelů. Náleží k nim také americké letectvo, jež v červenci 2016 koupilo 21 kusů. Šlo o nákup typu Joint Emergent Operational Need, tedy urgentní akvizici bez výběrového řízení, jež reagovala na aktuální potřebu na bojišti, takže lze usoudit, že i komplet Drone Guard již působí v Iráku. Jelikož zadavatelem bylo USAF, mohlo by jít o nástroj k ochraně předsunutých leteckých základen.

Přichází „pušky“ proti dronům
Do stejné kategorie náleží také systémy od dalších firem z Izraele, a sice Drone Dome značky Rafael či Red Sky-2 Drone Defender od zbrojovky IMI. Ve druhém případě se jedná o derivát kompletu protivzdušné obrany blízkého dosahu Red Sky, jehož základní verze užívá přenosné řízené rakety země-vzduch (např. Stinger či Mistral), kdežto „anti-dron“ verze má místo raket frekvenční rušičku. Kromě izraelských systémů lze uvést mj. DroneSentry od australské firmy DroneShield nebo americký systém Silent Archer, který vznikl za kooperace společností SRC a Leonardo DRS. Prototyp bude umístěný na terénních vozech HMMWV či JLTV a americká armáda si v únoru 2017 objednala modifikovanou verzi jako jeden z páteřních systémů, jež by měly zajistit ochranu proti dronům. Kromě těchto integrovaných systémů se však začínají šířit i přenosné „puškové“ rušičky. Příkladem je systém DroneDefender, jenž pochází od americké firmy Battelle a váží okolo 6,5 kg. Oproti integrovaným systémům, jejichž rušičky mají dosah i několik kilometrů, nabízí DroneDefender dostřel jen asi 400 m, je však mnohem flexibilnější a levnější. U první verze se baterie nosila na zádech, ale finální podoba má baterii (postačující asi na pět hodin činnosti) řešenou už jako součást „pušky“, jež je vybavena i lištami Picatinny. Mezi tyto „pušky-rušičky“ spadá rovněž např. australská DroneShield DroneGun, francouzská MC2 Scrambler 300 či běloruská KB Radar Groza-R.

Další možné způsoby likvidace
„Puška“ Battelle DroneDefender nebyla původně vyvinuta pro armádu, nýbrž pro resort DHS, který jevil zájem o systém, který se uplatní mj. při ostraze hranic a hlídání věznic. Poté ovšem tento prostředek vzbudil i zájem armády a v říjnu 2016 získala značka Battelle velký kontrakt, v jehož rámci dodala stovku zbraní DroneDefender resortu DHS a Pentagonu. V říjnu 2016 se tento prostředek zkoušel během armádního cvičení a v únoru 2017 dorazily i informace o jeho přítomnosti v Iráku. Spolu s výše uvedenými integrovanými komplexy tam údajně zlikvidoval desítky dronů Islámského státu, a proto je v některých oblastech IS zcela přestal používat. Lze se ovšem ptát, jak dlouho tato situace setrvá, protože na rozvoj „anti-dron“ rušiček se zákonitě reaguje zdokonalováním dronů. Už se objevují bezpilotní stroje, jejichž ovládací systémy mají možnost rychlého přelaďování frekvencí, a proto na ně běžné rušičky nemusí fungovat. Ani to ale pochopitelně nezůstává bez odpovědi v podobě nových způsobů boje proti dronům. Nabízí se lapání dronů do sítí, což umí např. britská zbraň SkyWall 100 od britské firmy OpenWorks. Francouzská firma MALOU Tech nabízí dokonce bezpilotní letadlo MP200 Drone Interceptor se sítí pro lapání jiných dronů. Provádějí se též experimenty s možností, že by jako zbraň proti dronům mohli fungovat speciálně vycvičení draví ptáci.

Zbraň na bázi věže Moog RIwP
Vedle všech těchto „soft-kill“ metod se však rychle rozvíjejí též „hard-kill“ způsoby, tj. přímé ničení dronů. Zmíněné ruční palné zbraně představují pouze nouzovou možnost, neboť včasné zjištění a zaměření malého a poměrně rychlého dronu není právě snadné. Nelze příliš spoléhat ani na rychlopalné zbraně na obrněných vozidlech, jelikož jejich senzorové systémy zpravidla také nemají potřebnou citlivost a reakční rychlost, přestože samotné kanony nebo kulomety se coby nástroj k ničení dronů hodit mohou. Odpověď tak představuje kombinace těchto palných zbraní s vhodnými senzory, tedy integrované kinetické „hard-kill“ systémy. Americká armáda již zadala kontrakt na vývoj a zkoušky takového prostředku, jehož základem má být věž RIwP (Reconfigurable Integrated-weapons Platform) od společnosti Moog. Je montována na vozidle Oshkosh M-ATV a lze ji vybavit širokým spektrem senzorů a zbraní. V základní variantě nese sestavu senzorů IBAS (Improved Bradley Acquisition Subsystem) Block 2 od firmy Leonardo DRS, ke které by měl v „anti-dron“ konfiguraci přibýt ještě optoelektronický komplet SABRE (Surveillance and Battlefield Reconnaissance Equipment) téže značky a také malý radar MHR (Multi-mission Hemispheric Radar) od značky RADA. Sestřelování dronů má zajistit kulomet M2HB kalibru 12,7 mm nebo kanon Mk 44 Bushmaster II ráže 30 mm. Armádní zkoušky celé této integrované sestavy by měly proběhnout v říjnu 2017.

Stryker CMIC míří do Evropy
Kromě kinetických (projektilových) systémů se samozřejmě počítá s energetickými zbraněmi, především s lasery. Např. izraelská značka IMI výhledově plánuje integrování laseru do svého systému Red Sky-2 a proti dronům mají sloužit i různé destrukční lasery značky Boeing, např. HELMTT či CLAWS, jež byly popsány v čísle 4/2017. US Army již od podzimu 2016 zkouší též vozidlo Stryker MEHEL (Mobile Expeditionary High-Energy Laser), tj. obrněnec Stryker, na němž je umístěný laser, původně určený pro úkoly C-RAM, tzn. pro ničení dělostřeleckých granátů, raket či min. Nyní už se však předpokládá i nasazení proti dronům. Platformu Stryker využívá také experimentální prostředek, jemuž se zpravidla říká Stryker CMIC (Counter-UAS Mobile Integrated Capabilities). Zkratka původně popisuje iniciativu americké armády s cílem rychle vyvinout „soft-kill“ prostředek pro ochranu proti dronům, a to spojením již existujících prvků. V rámci iniciativy byl testován např. vůz HMMWV s radarem AN/TPQ-50, jenž běžně slouží k detekci dělostřeleckých projektilů, či vozidlo M-ATV s výsuvným stožárem, na němž se nalézá optoelektronický blok. Ono jméno Stryker CMIC se nyní užívá pro dva transportéry, jež získaly vhodné optické senzory a frekvenční rušičky. V roce 2016 se objevily na cvičeních v USA a na konci února 2017 byly letecky přepraveny do Evropy. V současnosti tak již s nimi na německé základně Grafenwöhr cvičí američtí vojáci.

Lukáš Visingr
Foto: US Army, výrobci a archiv

Kelvin Hughes SMS-D
Prvním krokem při zneškodňování dronu je samozřejmě jeho včasné zachycení a identifikace. K tomuto účelu se nejčastěji používají malé radary, jejichž konstrukce a algoritmy zpracování signálů jsou optimalizovány pro malé, pomalé a nízko létající objekty (zkratka LSS, tzn. Low, Slow, Small). Jeden z nejnovějších přírůstků v tomto sektoru předvedla v březnu britská firma Kelvin Hughes, která dodává různé radary pro bezpečnostní a navigační využití. Nový systém SMS-D (Single Mast Solution-Drone) užívá technologii vysílačů a přijímačů s elektronickým, resp. digitálním směrováním paprsků SharpEye. Pracuje v pásmu X (tj. s frekvencí od 8 do 12 GHz, resp. s vlnovou délkou od 2,5 do 3,75 cm) a dokáže zachytit komerční kvadrokoptéru na vzdálenost přes 1,5 km. Kromě samotného radiolokátoru se na platformě nacházejí též optické a infračervené senzory. Všechny součásti pracují coby jediný integrovaný celek, takže jakmile radar detekuje dron, ostatní senzory se na něj okamžitě zaměří a automaticky jej sledují, načež může obsluha provést identifikaci, popř. zahájit protiopatření.

Metody dělení a příklady současných „anti-dron“ prostředků

Integrované
Puškové
„Soft-kill“
Energetické
Blighter AUDS
DroneShield DroneSentry
IAI Drone Guard
Rafael Drone Dome
IMI Red Sky-2 DD
SRC/DRS Silent Archer
Stryker CMIC
Battelle DroneDefender
DroneShield DroneGun
MC2 Scrambler 300
KB Radar Groza-R

Kinetické
–
OpenWorks SkyWall 100
„Hard-kill“
Energetické
Boeing HELMTT
Boeing CLAWS
Stryker MEHEL
–

Kinetické
RIwP+SABRE+MHR
Klasické střelné zbraně

Publikace: ATM 5/2017

