Laserové systémy z NPO Astrofizika

Sovětský svaz patřil k pionýrům fyziky vysokých energií a dosáhl řady výjimečných úspěchů ve vývoji laserů pro vojenské aplikace. Dokládají to i produkty výzkumného a výrobního podniku NPO Astrofizika, jenž vytvořil lasery ke sledování kosmických objektů, oslepování nepřátelské optoelektroniky nebo pro dálkový chemický průzkum.

V těchto dnech si připomínáme padesát let od chvíle, kdy byl v USA spuštěn první laser. Brzy poté dosáhli podobného úspěchu také vědci v SSSR. Za půlstoletí své existence se lasery staly neodmyslitelným a nepostradatelným prvkem vědy, průmyslu, medicíny či komunikace. Není divu, že (stejně jako takřka každý technologický objev) vzbudily zájem vojáků a pronikly také do výbavy ozbrojených sil. Ve vývoji a výrobě laserů v Sovětském svazu hrál důležitou úlohu podnik NPO Astrofizika, z něhož vzešlo mnoho pozoruhodných laserových prostředků a který stále nabízí aplikace laserových technologií.

Krátce z historie podniku
Rozvoj laserů v SSSR probíhal v 60. letech v rámci konstrukční kanceláře OKB Vympel, brzy ale vznikla potřeba zřídit samostatnou vědeckou a výrobní organizaci, která by se zaměřila jen na tento obor vědy a techniky. A právě z tohoto důvodu byla v roce 1969 ustanovena centrální konstrukční kancelář CKB Luč, jejíž jméno bylo posléze změněno na CKB Astrofizika a roku 1978 na NPO Astrofizika. Jádro vědeckého kolektivu tvořili M. G. Vasin (hlavní konstruktér), V. K. Orlov, N. D. Ustinov, V. F. Morskov a I. S. Kosminov. Do struktury nového podniku se dostalo několik vědeckých ústavů a výrobních závodů, ale objevil se i požadavek, aby vzniklo samostatné specializované testovací pracoviště. Proto bylo v roce 1972 zformováno vědecké a výzkumné centrum OKB Raduga, jež vyvíjelo, vyrábělo a provozovalo zařízení, na kterých se testovaly lasery z NPO Astrofizika. Největší pozornost se věnovala plynovým laserům na bázi oxidu uhličitého, které pracovaly v infračervené části spektra (vlnová délka 10,6 mikrometru), ale byly zkoušeny také např. neodymové lasery.

Lokátory kosmických objektů
První prakticky používanou aplikaci představoval laserový lokátor LE-1, postavený roku 1979 a instalovaný na základně v Sary Šaganu v Kazachstánu. Tvořil součást programu Terra, který se zabýval zjišťováním a sledováním vesmírných objektů (a to nejen orbitálních těles, ale také balistických střel a jejich hlavic), kdežto laserové zbraně spadaly do projektu jménem Omega. Lokátor LE-1 (neboli také 5N27) byl v podstatě mohutný laserový radar, který sestával ze 196 laserových vysílačů s ohniskovou vzdáleností 70 m; spolu s příslušným výpočetním zařízením tvořil laserový lokační komplex 5N76. A byl to právě tento systém, který 10. října 1984 ozářil americký raketoplán Challenger, což samozřejmě vyvolalo ostré protesty USA. Sověti už však pracovali na novém, daleko sofistikovanějším systému pro sledování kosmických objektů. Šlo o komplex 45Ž6 Krona, jenž je instalován na severním Kavkazu a má radiolokační a optickou část. Radary centimetrové a decimetrové délky zachytí a sledují objekt, který je pak „osvícen“ laserem 30Ž6 (což je výrobek NPO Astrofizika), takže jej lze jednodušeji sledovat teleskopem či fotografovat speciálními fotoaparáty. Stavba zařízení Krona začala v roce 1979, jenže práce běžely dost pomalu a projevil se i nedostatek financí; radarová část se tedy dostala do provozu teprve v roce 1999 a optická dokonce až v roce 2005.

Zbraně proti optoelektronice
Další skupinu výrobků NPO Astrofizika tvoří nesmrticí zbraně, zkonstruované pro vyřazování nepřátelské optoelektroniky. První takovou byl komplet 1K11 Stilet, představený v roce 1982. Využívá podvozek GM-123 (tentýž jako např. známý pokladač min GMZ), na němž se nalézá věžička s infračerveným laserem a koaxiálním 7,62mm kulometem. Laser může na vzdálenost několika kilometrů „oslepovat“ optické senzory nebo naváděcí systémy zbraní protivníka. Byl v malém počtu zaveden do výzbroje a ruská armáda jej nejspíše pořád provozuje. V roce 1983 následoval systém Sangvin, určený proti vzdušným cílům. Fakticky jde o modifikaci známého samohybného protiletadlového prostředku ZSU-23-4 Šilka, místo čtveřice 23mm kanonů však je použit laser se zařízením SRV (sistěma razrešenija vystrela), jež dovoluje přesné míření bez rozměrného zrcadla. Sangvin může dočasně vyřadit optoelektroniku na vzdálenost přes 10 km a na menší vzdálenost způsobuje nevratné poškození. V roce 1986 byl postaven další podobný komplet s označením Akvilon, tentokrát zamýšlený pro menší válečné lodě. Slouží k likvidaci nepřátelské optoelektroniky na pobřeží a patrně byl pokusně instalován na několika plavidlech sovětského námořnictva. Nejvýkonnější nesmrticí laserovou zbraň od NPO Astrofizika ovšem představuje systém Sžatije, vyrobený v roce 1992. Je to „baterie“ dvanácti laserů na podvozku T-80; speciální zaměřovací systém dokáže rychle zaostřovat na objekty s vysokou odrazivostí, tedy zejména objektivy optických senzorů protivníka.

Výzbroj vesmírných stanic
Tým NPO Astrofizika se významně podílel rovněž na projektech ničivých laserů pro vojenské kosmické stanice (viz též ATM 8/2008). Prvním demonstrátorem byl komplet 17F19D Skif-D na palubě letadla, označeného A-60 nebo také Il-76LL s BL (letajuščaja laboratoria s bojevym lazerom). Energii pro infračervený laser dodával turbogenerátor o výkonu 2,1 MW. Plánovalo se, že v roce 1987 bude na oběžnou dráhu dopravena vojenská kosmická stanice, která ponese obdobný laser a dva turbogenerátory s celkovým výkonem 2,4 MW. Mezitím bylo rozhodnuto o vynesení stanice Poljus s maketou demonstrátoru 17F19DM Skif-DM; raketa Energija s ním odstartovala 15. května 1987, avšak došlo k havárii a těleso se zřítilo do Tichého oceánu. Poté Michail Gorbačov další vývojové práce zastavil. Proto nebyl realizován ani následný program 17F19S Skif-Stilet, což měla být vlastně zvětšená (a samozřejmě mnohem výkonnější) úprava zmíněného pozemního laserového komplexu 1K11 Stilet. Dostal se však jen do stádia makety, která byla zhotovena v srpnu 1987. Výkony těchto kosmických zbraní měly být postačující na likvidaci nepřátelských (tedy amerických) družic.

Dálkový chemický průzkum
V roce 1988 podnik NPO Astrofizika prezentoval zcela unikátní laserový prostředek, jenž v té době (a ještě řadu let poté) neměl ve světě obdobu. Jedná se o komplex pro dálkový chemický průzkum KDChR-1N Dal, který je schopen (jak ostatně sděluje i jméno) rozpoznat přítomnost bojových chemických látek na dálku, tedy bez potřeby odběru vzorků. Prostředek má výsuvný stožár, na jehož vrcholu je umístěn širokospektrální laserový zářič, jenž vlastně spojuje funkci spektroskopu a dálkoměru. Díky specifickým odrazovým charakteristikám některých molekul může zjišťovat jejich přítomnost a koncentraci ve vzduchu a zároveň určit oblast, která je jimi zamořena. Efektivní dosah laserového senzoru činí kolem 5 km a uvádí se, že dokáže zachytit životu nebezpečnou koncentraci nervového plynu VX na vzdálenost přes 3 km. Laser pokrývá úhel 360 stupňů, který ve standardním režimu prohledává za jednu minutu. Zdroj energie stačí na tři hodiny fungování. KDChR-1N Dal využívá podvozek obrněného transportéru MT-LB a kromě laserového senzoru nese i standardní „kontaktní“ detektory chemických a biologických látek a radiace a také rozsáhlé komunikační vybavení. Do řadové služby se dostal v roce 1990 a dnes je nabízen rovněž zahraničním zákazníkům.

Současný výrobní program
Po rozpadu Sovětského svazu postihly podnik NPO Astrofizika podobné problémy jako téměř všechny další prvky bývalého sovětského vojensko-průmyslového komplexu. Zmizel zdánlivě nekonečný příliv peněz, některé projekty byly zrušeny a jiné se podařilo dokončit až s velkým zpožděním (mj. zařízení Krona). Podnik NPO Astrofizika měl oproti jiným firmám alespoň tu výhodu, že se nabízelo mimořádně široké spektrum civilních aplikací laserů, a tak bylo možné s relativně malými ztrátami provést konverzi na převážně nevojenskou výrobu. Nabídka proto dnes obsahuje rozmanitá laserová zařízení pro astronomii, metalurgický průmysl, komunikaci, solární energetiku, medicínu a školství. Ale přesto najdeme ve výrobním programu minimálně dvě položky, jež náleží do oblasti bezpečnosti a vojenství. První z nich je zařízení pro dálkový průzkum atmosféry a detekci chemických hrozeb, jež využívá stejnou technologii jako systém KDChR-1N Dal; podle výrobce je vhodné zejména pro ostrahu chemických provozů. Druhým zařízením je mobilní laserový systém pro dálkové odpalování nástražných výbušných systémů nebo nevybuchlé munice, tj. obdoba laserových prostředků, které již najdeme ve výzbroji řady západních armád. Obě zařízení se montují na korby nákladních automobilů. Současný výrobní program firmy NPO Astrofizika v každém případě dokazuje, že laserové technologie vyvinuté v období Sovětského svazu dosud nabízejí hodnotné aplikace a že Ruská federace si ve vývoji a výrobě laserů nadále udržuje velmi silnou pozici.
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