Blighter AUDS:
Britský lovec bezpilotních letadel

Rostoucí počty a schopnosti bezpilotních létajících prostředků logicky vedou ke snaze vyvíjet i systémy na obranu proti nim. Některé je přímo sestřelují, další je lapají do sítí a ještě jiné sází na elektronické rušení. Poslední princip využívá mj. komplex Blighter AUDS, jenž představuje výsledek společného projektu tří britských firem.

Drony nad našimi hlavami již neznamenají žádný nezvyklý pohled. Malých dálkově řízených, popř. více či méně autonomních létajících strojů neustále přibývá a narůstají i jejich možnosti. Kromě přínosů však nelze pominout četná rizika, jelikož z dronů už se stává i zdroj ohrožení a mnozí experti se obávají, že se z bezpilotních strojů stane nástroj teroristických útoků. Ostatně je známo, že některé ozbrojené skupiny již drony běžně používají. V posledních letech se tedy objevila řada různých komplexů ke zneškodňování této hrozby a odhaduje se, že do roku 2024 dosáhne obchod s nimi hodnoty až 1,85 miliardy dolarů.

Plné integrování trojice součástí
V květnu 2015 byl prezentován komplet, o kterém se hovoří jako o prvním plně integrovaném systému pro ochranu proti dronům na světě. Tím se míní fakt, že na jedné platformě propojuje zařízení pro včasnou detekci, přístroj pro sledování a prostředek pro zneškodnění dronů. Jde o produkt spolupráce tří britských značek, z nichž každá dodává jednu z těchto tří součástí. Celý systém váží dohromady asi 25 kg a může být umístěný na statických i mobilních platformách, např. na dálkově řízených strážních stožárech nebo na střeše dodávkového automobilu. Pozici hlavního integrátora má společnost Blighter Surveillance Systems, jež také celý systém nabízí pod označením Blighter AUDS (Anti-UAV Defense System). Produkuje první součást, kterou je malý radiolokátor pro včasnou výstrahu a zjišťování bezpilotních letadel. Jedná se o přístroj z řady Blighter A400, do které spadají malé radary pásma Ku, jaké se většinou používají např. pro zabezpečení letišť. Komplet AUDS se standardně prezentuje s radarem typu A422, jenž je schopen detekovat cíl o odrazné ploše 0,01 m2 na vzdálenost 10 km. Pracuje s výkonem okolo 4 kW a dvojice antén zajišťuje pokrytí úhlu 180 stupňů, avšak v případě zájmu lze instalovat i druhou dvojici antén, jež zajistí kruhové pokrytí. Z hlediska výškového rozsahu radar pokrývá elevační úhel 10 stupňů (standardní anténa M10S), popř. i 20 stupňů (volitelná anténa W20S). Navíc lze radar usadit na plošinu BRTS (Blighter Radar Tilting System), která zajistí kruhový odměr a změnu náměru od –40 do +30 stupňů. Pokud radiolokátor zachytí hrozbu, tzn. nějaký bezpilotní letoun, zahájí činnost druhý prvek systému AUDS, kterou je optický a infračervený senzorový modul pro automatické sledování dronů.

Sledování a zneškodnění hrozby
Tuto součást dodává společnost Chess Dynamics. Jde o modul Hawkeye EOSS (Electro-Optic Surveillance System), který obsahuje čtyři až pět prvků. Prvním je plošina Viper, jež zajišťuje kruhové pokrytí a změnu náměru od –50 do +60 stupňů rychlostí až 60 stupňů za sekundu. Na této plošině se nalézá druhý a třetí prvek, a to digitální kamera Piranha 46 s rozlišením 2,3 MP a 30násobným zvětšováním a chlazená infračervená kamera s rozlišením 640 na 512 bodů, jež pracuje v pásmu od 3 do 5 mikrometrů. Čtvrtým prvkem je zařízení k samočinnému sledování pohyblivých objektů a konečně pátým (volitelným) je optický rušič, který dovede intenzivním světelným paprskem oslepit senzory na dronu. Primárním prostředkem ke zneškodnění hrozeb ale je třetí součást systému AUDS, a sice rádiový frekvenční směrový rušič značky Enterprise Control Systems. Dokáže pracovat ve všech frekvenčních pásmech, v nichž se vysílají signály pro ovládání komerčně dostupných bezpilotních strojů (nejčastěji 433 a 915 MHz), vedle toho existuje možnost doplnit jej modulem pro rušení signálu satelitní navigace. Pro řízení rušiče je použit „chytrý“ adaptivní systém, jenž volí optimální režim podle povahy hrozby. Rušič může vyřadit nejmenší bezpilotní stroje na vzdálenost asi 2 km a větší na vzdálenost 8 km. Zkoušky demonstrovaly, že komplex AUDS dovede zjistit, sledovat a vyřadit dron za dobu přibližně 15 sekund. Testy radarů řady A400 probíhaly několik let v Jižní Koreji u demilitarizované zóny a v březnu 2015 absolvoval demonstrátor celého systému AUDS zkoušky ve Francii a nedlouho nato prodělal vládou sponzorované testy ve Skotsku. Komplet ukázal vysokou účinnost a dnes je již nabízen na trhu za sumu zhruba 1,2 milionu dolarů.
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