Věžový komplet Elbit ORCWS 25/30

V poslední době se rozšiřuje trh věžových kompletů bez osádky určených pro obrněná bojová vozidla. K nejnovějším a také nejvýkonnějším patří komplet ORCWS od izraelské zbrojovky Elbit, který se vyznačuje malými rozměry, velkou palebnou silou, pozoruhodnou odolností a špičkovými senzorovými systémy.

V minulém čísle ATM jsme se zabývali výběrovým řízením na obrněné transportéry pro českou armádu. Kromě vlastních vozidel je však třeba zakoupit i výzbroj. AČR zřejmě zvolí některý víceúčelový věžový komplet, jejichž spektrum je značně široké. Jednou z možností je věž bez osádky ORCWS, kterou nabízí izraelská firma Elbit.

Proč věže bez osádky?
Významné místo na světovém trhu se zbraněmi zaujímají tzv. věžové komplety. Jedná se o samostatně prodávané střelecké věže, které lze instalovat na většinu typů bojových vozidel. Dnes je běžné, že vlastní vozidlo (obrněný transportér nebo bojové vozidlo pěchoty) pochází od jiné firmy než střelecká věž. Věžové komplety vyrábí mj. italská OTO Melara, německý Rheinmetall nebo francouzský GIAT. Zpravidla se jedná o klasické řešené dvoumístné věže s automatickými kanony a kulomety, popř. i protitankovými řízenými střelami.
V poslední době však narůstá zájem o věžové komplety bez osádky, které jsou ovládány z vnitřku vozidla; vlastně nejde o věže v pravém slova smyslu, ale spíše o externě lafetované zbraně a senzory. Rostoucí zájem o ně má několik příčin. Na prvním místě je to spolehlivější ochrana a bezpečí osádky vozidla; takové věžové komplety totiž bývají naprosto oddělené od korby, takže v případě zásahu nebo sekundární exploze munice hrozí osádce nesrovnatelně menší nebezpečí, než kdyby se nacházela uvnitř věže.
Dalšími výhodami věžových kompletů bez osádky jsou menší rozměry a hmotnosti, což výrazně usnadňuje přepravu vzduchem. Dnes, v době mezinárodních krizí, konfliktů v zemích třetího světa a boje proti terorismu, je snadná přeprava bojových vozidel běžnými dopravními letadly naprosto nezbytná a mnohé armády ji dokonce považují za jedno z hlavních kritérií při hodnocení pozemní techniky; příkladem je americký Stryker (ATM 3, 4 a 5/2003), který je rovněž vybaven externě lafetovanými zbraněmi. Další výhodou zmenšení siluety je obtížnější zjištění vozidla a jeho snazší maskování.
Mezi výrobci věžových kompletů bez osádky se etablovala především izraelská zbrojovka Rafael Armament Development Authority s typy RCWS, PWS a OWS (více v ATM 4/2004 na str. 5 a 7/2004 na str. 4), které už zakoupila celá řada armád. Obměna RCWS‑30 ve spojení s vozidlem Patria AMV byla k vidění i na letošním veletrhu IDET (více v minulém ATM). Na tento trh však vstoupila i další izraelská firma Elbit, která nabízí věžové komplety bez osádky ORCWS 25 a ORCWS 30. České armádě budou nejspíše nabízeny pro transportér Pandur II; v případě jeho vítězství by se ORCWS vyráběl ve spolupráci s firmou ZVI (Zbrojovka Vsetín INDET) a na senzorech by se podílela česká firma Meopta.

ORCWS se představuje
Věžový komplet bez osádky ORCWS (Overhead Remote Controlled Weapon System) je určen pro montáž na nejrůznější typy kolových i pásových vozidel. „Overhead“ znamená, že komplet se připojuje přímo k prstencové základně na horní části korby vozidla, aniž by došlo k narušení celistvosti pancíře na stropu korby (princip „no roof penetration“); vlastní komplet tedy nezabírá žádný prostor uvnitř vozidla, tam se nacházejí jen ovládací prvky. Ve srovnání s kompletem firmy Rafael zdůrazňuje Elbit nižší hmotnost; Rafael RCWS‑30 má bojovou hmotnost asi 1500 kg, zatímco Elbit ORCWS o cca 500 kg méně.
Základem konstrukce ORCWS je kruhová otočná plošina, na které je umístěna výkyvná lafeta pro výzbroj a senzory, dále zásobník s municí, případně i jiné volitelné vybavení. Celý systém je stabilizován ve dvou osách; zbraňová lafeta je oproti některým jiným typům věží řešena poměrně masivně, takže dokáže účinněji tlumit zpětný ráz při střelbě, a tak podstatně zvyšuje přesnost střelby zejména na pohyblivé cíle. Zajímavý je i rozsah náměru; zbraně lze zdvihnout až do úhlu 60 °, což přijde vhod zvláště v městském prostředí.
Hlavní výzbroj tvoří automatický kanon ATK Bushmaster, jehož typ a ráže jsou vlastně jedinou odlišností kompletů ORCWS 25 a ORCWS 30. V prvním případě se jedná o 25mm kanon M242, který známe např. z amerického bojového vozidla M2 Bradley, zatímco druhá varianta používá výkonnější 30mm kanon MK44. Obě zbraně mají kadenci 200 ran za minutu a mohou střílet více typy munice; standardní zásoba obsahuje 150 tříštivo‑trhavých střel proti měkkým cílům a 50 protipancéřových průbojných střel.
Sekundární výzbroj základní verze tvoří 7,62mm koaxiální kulomet umístěný vlevo od kanonu. Modulární koncepce ORCWS však umožňuje připojit i další zbraně. Na přední část lafety kanonu lze instalovat osm dýmových granátometů a je nabízena montáž odpalovacího zařízení pro dvě protitankové řízené střely Spike nebo TOW. Poslední nápadnou částí věže je hranatý modul s elektro‑optickými senzory vpravo od kanonu.

Výjimečná odolnost
Věžový komplet ORCWS se vyznačuje dvěma charakteristickými rysy, které jej odlišují od konkurenčních typů. Na prvním místě je to pozoruhodná míra pancéřové ochrany. Právě nižší odolnost proti poškození bývá považována za hlavní nedostatek kompletů bez osádky, protože v zájmu snížení hmotnosti obvykle nemají žádné pancéřování; jak již bylo uvedeno, zpravidla jde spíše o externí lafety než o věže.
Důsledkem toho je, že veškeré systémy nejsou nijak chráněné proti nepřátelské palbě a proti nepříznivým účinkům prostředí. K vyřazení věžového kompletu tedy může stačit jeden přesný zásah z pušky, který poškodí podavač nábojů pro kanon nebo některý z komponentů otočné lafety. Např. izraelská armáda při operacích na palestinských územích zjistila, že ve výjimečném případě mohou být věžové komplety firmy Rafael vyřazeny i po nešťastném (nebo spíše šťastném?) zásahem kamenem!
Naproti tomu u kompletu Elbit ORCWS se uplatnilo zajímavé konstrukční řešení, kdy jsou některé důležité součásti věže chráněny zásobníky s municí pro kanon. Zásobníky mají podobu kovových schránek, které v půlkruhu obepínají zadní polovinu věže, takže alespoň do jisté míry chrání mechanismus pohybující lafetou. ORCWS sice pravděpodobně nedosahuje úrovně ochrany klasických věží s osádkou, ale podle údajů výrobce jsou jeho hlavní součásti odolné proti zásahům střelami až do ráže 14,5 mm.
Druhou neobvyklou vlastností ORCWS je skutečnost, že pro účely přepravy lze kanon a elektro‑optický modul sklopit vpřed a dolů, takže celková výška kompletu (a tím i vozidla) se zmenší téměř o 50 cm. Všechny elektronické systémy se automaticky vypojí a celková výška kompletu v přepravní poloze se fakticky rovná výšce schránek se zásobou munice. Lze dodat, že podobné řešení se vyskytuje i u některých samohybných kanonů nebo kanonových stíhačů tanků, ale u věží pro bojová vozidla pěchoty je novinkou.

Systém řízení palby
Nyní si podrobněji všimněme elektro‑optického modulu, který je součástí systému řízení palby. Základní senzory v modulu jsou televizní kamera (TVDC, TeleVision Day Channel), termální kamera a laserový dálkoměr typu ELRF (EyeSafe Laser Range Finder), ale na přání zákazníka lze nainstalovat i optický přístroj se zesilovačem zbytkového světla (princip CCD) a laserový značkovač. Informace ze všech senzorů jsou přenášeny do centrální řídící jednotky v korbě vozidla, zpracovány a zobrazovány na displejích obsluhy.
Obsluhu ORCWS tvoří velitel a střelec. Oba mají k dispozici víceúčelové barevné displeje s úhlopříčkou 10,4 palce, střelec má kromě něj i druhý pomocný displej. Hlavním ovládacím prvkem velitele je klasická páka se dvěma stupni volnosti, střelec má ovládací mechanismus se dvěma pákami. Senzory jsou napojeny i na špičkový systém řízení palby, jehož mozkem je balistický počítač se speciální jednotkou ATT (Automatic Target Tracker), která je určena pro sledování pohyblivých cílů a vedení palby na ně.
Balistický počítač zpracovává 12 kategorií parametrů jako vzdálenost cíle, druh munice, vítr, teplotu vzduchu nebo údaje z ATT. Uvádí se, že pravděpodobnost zásahu standardního cvičného cíle NATO vzdáleného 1500 m v úhlu 30 ° při rychlosti pohybu vozidla 16 km/h je při použití jednotky ATT přes 85 %, zatímco bez ATT je za stejných podmínek asi 25 %. Pro srovnání, při střelbě ze stojícího vozidla na tentýž cíl je pravděpodobnost zásahu kolem 90 %. Stojí za zmínku, že systém řízení palby věže ORCWS byl odvozen od systému z izraelského tanku Merkava Mk 4.
Komplet ORCWS lze vybavit i senzorem, který veliteli poskytuje výhled v rozsahu 360 °. Jedná se o malý stožár se čtyřmi panoramatickými videokamerami, z nichž každá má zorný úhel 104 ° a jejichž signály jsou počítačově spojovány do nepřerušeného obrazu. Velitel tedy sleduje celé okolí vozidla v jediném záběru (v jakémsi „rozvinutém pásu“), ale může si také zvětšit kterýkoli úsek výhledu. Výsledný signál lze přivést i do prostoru řidiče, který jej pak může využít pro pohled vzad nebo pro orientaci ve složitém terénu.

Spike, TOW a BMS
Modulární koncepce ORCWS umožňuje rovněž integraci odpalovacího zařízení pro dvě protitankové řízené rakety, které je upevněno k elektro‑optickému modulu. Původní varianta předpokládala použití dvou střel Spike (paradoxně od konkurenční firmy Rafael), ale později přibyla i nabídka integrace starších raket TOW. Montáž střel Spike je snazší, protože je lze napojit přímo na senzory systému řízení palby kompletu ORCWS. Stejně tak i ovládání střel Spike se děje pomocí prvků na řídících pákách střelce a při útoku na pohyblivý cíl se Spike řídí informacemi z modulu ATT.
Rakety TOW mají poloautomatické navádění, takže vyžadují instalaci dalších dvou prvků. Do elektro‑optického modulu je nutné přidat goniometr, který sleduje infračervenou žárovku na zádi letící střely TOW. Vlevo od kanonu je umístěna digitální naváděcí jednotka DMGS (Digital Missile Guidance Set), která obstarává vlastní navádění střel a také zprostředkovává komunikaci mezi raketami, systémem řízení palby a lidskou obsluhou ORCWS.
ORCWS je také připraven k zapojení systému pro distribuci informací na bojišti (BMS, Battle Management System). Ve schránce balistického počítače je vyhrazen prostor pro dvě karty BMS s řídícím procesorem, pamětí, grafickou kartou, pevným diskem, komunikačním modemem a navigačním terminálem GPS. BMS slouží pro zpracování a distribuci taktických, zpravodajských a geografických informací. Žádné další úpravy již nejsou třeba, protože pro zobrazení se využívají víceúčelové displeje velitele a střelce. Vozidlo vybavené věží ORCWS s kartami BMS se tak změní ve velitelské stanoviště.
Komplet Elbit ORCWS je bezesporu vysoce vyspělou zbraní, jež je více než rovnocenná ostatním typům této kategorie. Díky malým rozměrům a hmotnostem, mohutné palebné síle a výjimečné odolnosti je velice konkurenceschopná, o čemž snad nejvíce svědčí skutečnost, že se pro ni nedávno rozhodlo Portugalsko. A je možné, že druhým uživatelem v NATO se stane právě Armáda České republiky.

Lukáš Visingr
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Elbit ORCWS 7.62
Kromě těžších věžových kompletů ORCWS 25 a ORCWS 30 nabízí firma Elbit i menší variantu jménem ORCWS 7.62. Výzbroj tvoří kulomet ráže 7,62 mm se zásobou 690 nábojů; na přání lze použít i větší zásobník na 1150 nábojů. Zbraň je stabilizována ve dvou rovinách, rozsah náměru je od –15 ° do +60 ° a odměr je kruhový. Ke kulometu je připojena televizní kamera, jejíž signál se přenáší na displej uvnitř vozidla. Jednočlenná obsluha má k dispozici klasickou řídící páku. Hmotnost kompletu ORCWS 7.62 nepřesahuje 100 kg.

Elbit Systems Ltd.
Izraelská společnost Elbit Systems Ltd. sídlí v Haifě, má 5500 zaměstnanců a specializuje se na vývoj a výrobu vojenské elektroniky, počítačů, senzorů, systémů řízení palby a systémů elektronického boje. Elbit má celkem 12 zahraničních filiálek v USA, Brazílii, Velké Británii, Belgii, Rakousku a Rumunsku. V roce 2004 uskutečnil dodávky za 940 milionů dolarů.
Mezi jeho úspěšné výrobky patří přilbový zaměřovač DASH (Display And Sight Helmet), který používá většina moderních izraelských bojových letadel. Elbit se dále podílí i na výrobě přístrojů pro tanky Merkava (ATM 4/2003) a M60 Magach/Sabra (ATM 12/2004) nebo pro rychlé čluny řady Saar a nedávno získal kontrakt na digitalizaci izraelské armády v hodnotě 800 milionů dolarů. Systémy firmy Elbit používá i mnoho amerických zbraní, např. vrtulník AH‑64, konvertoplán V‑22 nebo raketomet MLRS. Za zmínku stojí i modernizace vrtulníků Puma 330 pro rumunskou armádu.
Součástí firmy Elbit je také firma ELOP (Electro Optics), která se zabývá (jak naznačuje název) především elektro‑optickými systémy. Právě ELOP dodává většinu senzorů, systém řízení palby, systém pro distribuci informací na bojišti (BMS) a panoramatickou kameru pro ORCWS. Mezi firmy spadající do korporace Elbit patří i výrobce bezpilotních letadel Silver Arrow; z jeho výrobků lze připomenout stroje jako Hermes, Seagull a Skylark. Momentálně realizuje zakázku britské armády na bezpilotní průzkumné letouny Watchkeeper.
Komplet ORCWS 30 si vybrala portugalská námořní pěchota pro transportéry Pandur II; vozidla Pandur II pozemní armády budou mít dvoumístné věže Steyr se systémy řízení palby Elbit. Další dodávky firmy Elbit pro Portugalsko zahrnují mj. 120mm samohybné minomety, stožárové průzkumné systémy nebo systémy pro distribuci informací na bojišti.

TTD věžových kompletů ORCWS 25/30

ORCWS 25
ORCWS 30
Ráže a typ kanonu
25mm M242
30mm MK44
Rychlost palby kanonu
200 ran/min
Zásoba munice pro kanon
150 nábojů HE a 50 nábojů AP
Zásoba munice pro kulomet
690 nábojů
Výška věže v bojové poloze
963 mm
983 mm
Výška věže v dopravní poloze
490 mm
516 mm
Průměr bez kanonu
1410 mm
1655 mm
Hmotnost včetně munice
900 kg
1000 kg
Rozsah odměru
360 °
Rozsah náměru
–15 ° až +60 °
Rychlost změny úhlu
50 °/s

Funkční vzdálenosti senzorů kompletu ORCWS

Televizní kamera
Termální kamera
Zachycení cíle (m)
7500
8000
Rozpoznání cíle (m)
2500
3500
Identifikace cíle (m)
1400
2000
Laserový dálkoměr má min. dosah 200 m, max. dosah 9995 m a přesnost ±5 m.

Slogany:
Věžový komplet bez osádky ORCWS 30 nenarušující strop korby
Možnost sklopení pro snadnou přepravu letouny C‑130H Hercules
Vítěz výběrového řízení pro námořní pěchotu jedné ze zemí NATO
Výzbroj: 30mm kanon Bushmaster a dvě řízené střely TOW/Spike
Přesnost střelby za pohybu ve dne i v noci na úrovni nejlepších tanků
Výroba v České republice firmami ZVI (Vsetín) a Meopta (Přerov)
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