Elektromagnetické pulzní bomby

Podle řady zdrojů použily americké ozbrojené síly během operace Pouštní bouře kvalitativně zcela nový typ zbraně, který by se dal označit jako „nesmrtící zbraň hromadného ničení“. Použití této zbraně má za následek okamžité vyřazení naprosté většiny moderních vojenských technologií, ale beze ztrát na životech. Jedním úderem je tak možné paralyzovat nepřátelské jednotky na velkém území a odříznout je od velení. Touto téměř zázračnou zbraní je elektromagnetický impulz.

K dalšímu nasazení elektromagnetických pulzních (dále EMP) zbraní došlo patrně při bombardování Jugoslávie v roce 1999 a lze předpokládat, že budou použity nejen při úderu proti Iráku, ale i během dalších operací války proti mezinárodnímu terorismu. Američané ovšem oficiálně použití takové zbraně nepřiznali (a zřejmě ještě dlouho nepřiznají), zejména proto, že je mimořádně efektivní a nelze se před ní snadno chránit. Celá technologie EMP systémů není teoreticky příliš náročná, kdežto její realizace už je podstatně obtížnější.

Elektromagnetické hromadné ničení
Výhody EMP zbraní jsou zřejmé zejména na bojišti 21. století, kde jsou schopnosti zbraňových systémů vesměs určeny úrovní elektronického vybavení (uvádí se, že elektronika nyní tvoří přes 70 procent ceny zbraní). EMP ovlivňuje pouze taková zařízení, která ke své činnosti využívají elektrické obvody (což je dnes prakticky všechno). Tyto obvody jsou během krátkého okamžiku spáleny, tudíž nepřítel přijde o veškeré moderní prostředky komunikace a většina vojenské techniky bude nepoužitelná. Naprostá zkáza čeká zařízení, která jsou svým principem založena na přijímání elektromagnetických vln (např. radary), protože EMP pohodlně projde přijímačem až k nechráněným vnitřním strukturám. Přitom však – a to je zvláště ve válce proti terorismu mimořádně důležité – nedojde k žádnému úmrtí nebo zranění osob.
Skutečně nedojde? Za určitých podmínek může i EMP způsobit ztráty na životech. Pokud by byl náhodou zasažen civilní dopravní letoun, v důsledku vyřazení elektroniky by se pochopitelně zřítil. Stejně tak by mohlo dojít např. ke zničení kardiostimulátorů nebo přístrojů v nemocnicích. Pokusy také ukázaly, že v menších zařízeních, která v malém objemu obsahují mnoho obvodů (např. mobilní telefony nebo notebooky), dojde po zásahu EMP k takovému zahřátí vzduchu, že celé zařízení jednoduše exploduje. I tak ale budou lidské ztráty mizivé proti těm, které nevyhnutelně vznikají při použití i těch nejpřesnějších konvenčních zbraní.

Fyzikální podstata
EMP by se dal popsat jako energetická „tlaková vlna“. Je to vlastně hranice šířícího se elektromagnetického pole s vysokou energií. Právě tato čirá energie je mimořádně účinnou zbraní. Ono pole totiž přenáší napětí v tisících voltů, ovšem veškeré integrované obvody a mikročipy jsou stavěné nejvýše na jednotky voltů (zpravidla spíše na zlomky voltu). Jestliže se jejich minimální odpor setká s tak velkým napětím, vzniknou v nich obrovské proudy v hodnotách tisíců nebo i miliónů ampérů. Naprostá většina obvodů se jednoduše vypaří, případně svou teplotou znehodnotí další součástky zařízení.

Přírodní i umělé cesty
EMP se často vyskytuje i v přírodě – pokud blesk udeří do místa, kudy procházejí elektrické vodiče, může způsobit velké škody. Nejhorším možným případem je zásah telefonního kabelu, protože energie blesku snadno zničí telefonní přístroj, případně přes modem pronikne do počítače.
Umělé vytvoření EMP bylo poprvé popsáno u atomových zbraní, protože jaderný výbuch vysílá intenzivní elektromagnetické záření na všech frekvencích. Některé studie ukazují, že při výbuchu ve velké výšce (desítky kilometrů nad povrchem) se může jaderný EMP projevit ve vzdálenostech přes 1 000 kilometrů. Po skončení studené války se na veřejnost dostaly operační plány obou supervelmocí, které počítaly s vyřazením nepřátelských komunikačních systémů právě pomocí výškového jaderného výbuchu. Kromě toho jsou ale známy přinejmenším dvě konvenční metody, jak EMP uměle vytvořit.

Výbušný generátor indukčního toku
V angličtině se nazývá Flux Compression Generator (FCG). Uvádí se, že první pokusy s ním se uskutečnily již koncem 50. let, ale tehdy byly zastaveny pro nedostatečnou úroveň systémů, které měly zajistit extrémně přesnou časovou koordinaci. Ta je pro správné fungování absolutně nezbytná, podobně jako u jaderných zbraní.
Princip FCG je následující: V hlavici je umístěna trhavina v kovové trubce, kolem níž je navinuta měděná cívka. Tou prochází elektrický proud, budící magnetické pole. Explodující trhavina vyvolá rázovou vlnu, která prudce zatlačí trubku do cívky, čímž dojde ke zkratu, který odvede proud do zbytku nepoškozené cívky. Jak exploze postupuje vpřed, magnetické pole se stlačuje do stále menšího objemu. Dojde k obrovskému zvýšení proudu ve zbytku cívky. Těsně před tím, než hlavice sama sebe zničí, energie pronikne do antény, která ji jako jednorázový impulz vyzáří do okolí. Celý výbušný proces trvá asi desetinu milisekundy a během 500 pikosekund vyšle anténa záření o obrovském výkonu. Jeden pramen říká, že 340kg hlavice má počáteční výkon trilión wattů! (Není ale jasné, zda nejde o „americký“ trilión, což je u nás „jen“ bilión.) Z tohoto odstavce je zřejmé, jak precizní musí být časová koordinace celého procesu.
V případě vojenského použití je nejdůležitějším aspektem právě výkon, který je dán především velikostí proudu. Proto se počítá s tím, že několik FCG bude sestaveno do řady za sebou tak, aby EMP předchozího generátoru dodal proud pro cívku generátoru následujícího.

Výbušný magnetohydrodynamický generátor
Tento systém je dosud ve fázi počátečních pokusů. Jak známo, ve vodiči pohybujícím se v magnetickém poli vzniká elektrický proud. Vodič ovšem nemusí být jen kus drátu, ale také třeba ionizovaný plyn (plazma). MHD generátor si lze představit jako analogii kumulativní nálože, u níž „paprsek“ horkého expandujícího plazmatu neprobíjí pancíř, nýbrž prochází elektromagnetickým polem vytvořeným cívkou, čímž se chemická energie plazmatu mění v elektromagnetickou. Pokud je k dispozici kvalitní anténa, lze takto vytvořený impulz zaměřit téměř stejně přesně jako laser.
Jakost antény je pro EMP zbraň vůbec důležitá. Důraz se klade zejména na její fyzickou odolnost, protože anténa musí přečkat průchod značného množství energie. Nekvalitní anténa by mohla účinkům EMP sama podlehnout, což by zbraň zcela znehodnotilo.

Vysokofrekvenční zbraně
Oba výše popsané systémy se shodují v tom, že generují impulz o relativně nízké frekvenci (řádově v desítkách až stovkách MHz). Takový EMP je ale celkem neúčinný proti cílům, které jsou chráněny silnými nevodivými překážkami (beton, zemina, vzduch…). Oproti tomu záření na vysokých frekvencích (řádově GHz) má schopnost pronikat i takovými bariérami. Jeho dalšími výhodami jsou delší doba trvání impulzu (oproti pikosekundám u FCG může trvat až několik mikrosekund), možnost přesnějšího zaměřování, menší rozptyl a obtížnější ochrana proti němu.
Jednou z metod, jak vytvořit vysokofrekvenční EMP, je virkator (zkratkové slovo označující „virtuální katodový oscilátor“). Stručně řečeno, funguje na principu urychlování paprsku elektronů a jejich rozkmitání na potřebnou frekvenci. Základním problémem virkatoru je velká spotřeba energie, což se řeší tím, že elektřinu dodává soustava generátorů indukčního toku. Jinak řečeno, instalací virkatoru se nízkofrekvenční EMP zbraň změní ve vysokofrekvenční.
Vysokofrekvenční EMP zbraně se také někdy označují jako HPM (High‑Power Microwave), případně mikrovlnné zbraně. To je ovšem poněkud matoucí, protože mezi mikrovlny se podle mezinárodního třídění řadí záření s frekvencí od 300 MHz do 10 THz, což zjevně zahrnuje i nízkofrekvenční EMP.

Způsoby dopravy na cíl
Velkou výhodou EMP zbraní je možnost přepravovat je prakticky všemi myslitelnými způsoby, a v důsledku toho je účinně nasadit proti všem vhodným objektům. Zřejmě největší uplatnění naleznou v přesně naváděné munici proti pozemním cílům; uvádí se, že USA již mají k dispozici určitý počet křižujících střel BGM‑109 Tomahawk s EMP hlavicemi o hmotnosti 340 kg. Armáda pak údajně pracuje na hlavicích pro ruční protiletadlové střely FIM‑92 Stinger, a dokonce i na elektromagnetickém ručním granátu s dosahem ničení okolo 15 metrů.
Kromě těchto zřejmých aplikací se mohou objevit i některé další. EMP hlavice by se mohly projevit jako mimořádně efektivní v systému protiraketové obrany, protože jejich efekt zneškodní naváděcí zařízení balistické rakety i na poměrně velkou vzdálenost. A naopak, kdyby byla použita EMP hlavice v balistické raketě, bylo by možné vyřadit celé nepřátelské velení bez jakýchkoli civilních obětí a vedlejších škod. Lze uvažovat i o protilodních, protitankových, nebo dokonce protiletadlových střelách (určených zejména ke zneškodnění letounů kategorie AWACS).
Jak už bylo řečeno, obrovskou výhodou EMP zbraní je právě to, že způsobují minimální (nebo žádné) lidské ztráty. Stanou se efektivní odpovědí na praktiky teroristických režimů, které často umisťují vojenské objekty do hustě obydlených civilních čtvrtí (což mimochodem explicitně odporuje mezinárodním dohodám). Pokud nejsou k dispozici nesmrtící systémy ničení, musejí země svobodného světa řešit takřka neřešitelné dilema. EMP zbraně však lze bez větších obav nasadit i proti cíli, který je obklopen takovými „živými štíty“, jaké použil Saddám Husajn.

Jak se chránit proti EMP?
Proti každé zbrani se dříve nebo později najde protizbraň. EMP samozřejmě není výjimkou, ale zatím se ukazuje, že úplná a naprosto spolehlivá ochrana proti němu je prakticky téměř nemožná. Částečně lze EMP „odstínit“ tzv. elektromagnetickými plombami, což je zvláštní druh elektrického jističe. Další metodou je spojení všech zařízení vodiči, čímž budou převedena na stejný potenciál, případně uzavření těch nejdůležitějších prvků do kovových skříní nebo jejich pokrytí kovovou síťovinou (tzv. Faradayova klec). Řadu zařízení však takto chránit nelze, protože bychom tím zamezili jejich normálnímu fungování; to se týká zejména radarů a řízených střel.
Popsané systémy ochrany před EMP jsou odvozeny od ochrany před účinky blesků. Uměle vytvářené impulzy ale mají daleko větší energii, což jim umožňuje prorazit i účinné jističe. Kromě toho mohou zasáhnout větší oblast (zatímco blesk udeří do bodu), takže si jejich energie může nalézt i nějakou nečekanou vodivou cestu.
Pokud je známo, tak proti EMP je odstíněn prezidentský letoun VC‑25 (tzv. Air Force One), letoun viceprezidenta VC‑137 (tzv. Air Force Two), pohotovostní velitelské letouny E‑4B a všechny bombardéry pro jaderné útoky (např. B‑2A Spirit). Určitou ochranu zřejmě mají i letouny AWACS a J-STARS. Rovněž kriticky důležité systémy některých plavidel (zejména křižníků s radary Aegis) jsou částečně stíněny.
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