Energetické zbraně

Součástí výzbroje armád nejvyspělejších zemí světa se pomalu, ale jistě stávají zbraně, jejichž princip se naprosto zásadně liší od klasických mechanismů s prachovými náplněmi a pevnými projektily. Jedná se o energetické zbraně, občas označované také jako zbraně s řízenou energií (Directed Energy Weapons, DEW). Využívají přímého fyzikálního působení energie na cíl, tj. bez prostřednictví pevných střel. Energetických zbraní existuje velmi široké spektrum a jejich principy jsou vesměs známy už relativně dlouho, ale zavádění do výzbroje postupuje poměrně pomalu, neboť energetické zbraně se vyznačují (kromě mnoha velkých výhod) také některými specifickými nedostatky nebo slabinami. Přesto však můžeme očekávat, že blízká budoucnost přinese jejich rozšíření a rozsáhlejší bojové nasazení.

Principy a vlastnosti laserů
Bezesporu nejznámější kategorii energetických zbraní představují lasery. Toto slovo původně vzniklo jako zkratka (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), která vlastně popisuje i samotný princip tohoto zařízení. Laser je prostředek, který využívá vynucené emise světelného záření, jež je zesíleno a soustředěno do úzkého paprsku s malou rozbíhavostí, který se dá výjimečně přesně zaměřit a využívat k přenosu velikých energií. První laser byl úspěšně otestován v roce 1960 a lasery postupně nalezly uplatnění v obrovském množství oborů lidské činnosti, od průmyslu přes komunikaci až po medicínu. Samozřejmě vzbudily i zájem armády a již koncem 60. let vznikly první prototypy laserových zbraní. Mezi hlavní výhody laserů lze řadit rychlost paprsku (300 000 km/s), kterou lze v běžných podmínkách považovat vlastně za absolutní, a malé demaskující příznaky (navzdory běžné představě jsou totiž laserové paprsky zpravidla neviditelné); naopak mezi slabiny patří malá energetická účinnost (nejvýše jednotky procent), nemožnost nepřímé střelby (resp. potřeba přímé viditelnosti cíle) či útlum některých vlnových délek v atmosféře. Laserů existuje řada druhů, které se liší tzv. aktivním prostředím, v němž se vytváří laserový efekt. Lasery s pevnou fází (solid-state) využívají krystaly drahých kamenů či skla s přídavky vzácných kovů, plynové lasery fungují na bázi elektrických výbojů v určitých plynech (např. neonu, argonu nebo oxidech uhlíku), chemické lasery získávají svou energii z probíhající chemické reakce (takže vlastně spotřebovávají „palivo“). Také lze zmínit lasery kapalinové (liquid) na bázi organických barviv, lasery polovodičové (ty známe zejména jako laserové diody) nebo lasery s optickými vlákny. Laser s volnými elektrony (free-electron laser) využívá navázání energie svazku elektronů na světelný paprsek, zatímco pro rentgenové lasery (tzv. xasery) je zdrojem jaderná štěpná reakce. Lasery lze členit rovněž podle frekvence jejich záření, která může sahat od infračervených (tzn. tepelných) paprsků přes viditelnou část spektra a ultrafialové paprsky po rentgenové záření.

Příklady laserových zbraní
Vedoucí roli při vývoji laserových zbraní hrály od počátku USA a SSSR, resp. Rusko; později se přidaly rovněž Německo, Francie a Čína. Američané vyvinuli a vyzkoušeli doslova desítky typů laserů pro pěchotu, statické systémy, vozidla, letadla, plavidla i vesmírné družice, a to ve velice širokém spektru výkonů. Ty nejslabší s výkonem stovek wattů až jednotek kilowattů se dají nasazovat jako oslepující („dazzlers“), tzn. pro dočasné vyřazení živé síly nebo poškození optických přístrojů, případně k likvidaci nástražných výbušných zařízení. Příkladem může být oslepující puška PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response) či laser ZEUS, jenž je umístěn na vozidle HMMWV. V dnešní době se věnuje největší pozornost laserům, které mají výkon v desítkách až stovkách kilowattů, neboť je lze dobře používat k ničení vzdušných cílů, zejména dělostřeleckých granátů a raket či malých a nízko létajících letadel. Do této kategorie spadá např. THEL (Tactical High Energy Laser) a jeho vyvíjené mobilní varianty MTHEL (tj. Mobile THEL) a HELRAM (High Energy Laser for Rockets, Artillery and Mortars). Zkoušejí se také vzdušné lasery, např. ATL (Advanced Tactical Laser) pro letoun C-130 Hercules nebo SSHEL (Solid State High Energy Laser) pro bojový letoun F-35. Jiné lasery se mají objevit na obrněných vozidlech či námořních lodích. Konečně největší laserové zbraně se mohou chlubit výkonem v megawattech. Mezi neznámější patří statický MIRACL (Mid-Infra-Red Advanced Chemical Laser) nebo vzdušný ABL (AirBorne Laser) na upraveném letadle Boeing 747; tyto obří zbraně mají sloužit k ničení balistických raket nebo družic. Také Sovětský svaz vytvořil a odzkoušel řadu různých laserů, mj. laserovou pistoli pro kosmonauty (jež využívala jako zdroj energie světlice), systémy ochrany lodí nebo veliké protidružicové zbraně. Dnes Rusko testuje např. protivzdušný laser na podvozku nákladního automobilu. Z laserových projektů v Evropě lze uvést mj. německý protivzdušný laser HELEX na podvozku tanku a coby příklad současné čínské laserové zbraně poslouží oslepující puška ZM-87.

Mikrovlnné zbraně
Další velkou kategorii energetických zbraní tvoří zbraně mikrovlnné (v angličtině se zpravidla používá zkratka HPM, High-Power Microwave) neboli radiofrekvenční (RF). Jak už napovídá název, pracují v odlišné části elektromagnetického spektra než lasery, tedy v úrovni rádiových vln. Principem fungování se vlastně podobají radarovým vysílačům či mikrovlnným troubám; pomocí prvků, jako jsou magnetrony či klystrony, generují rádiové vlny, které se poté pomocí antény zaměřují na cíl. Fungují ve frekvenčním pásmu od jednotek do miliard hertzů a mohou se účinně využít proti živé síle i proti technice. Nejnižší frekvence totiž mají potenciál působit přímo na mozek člověka a vyvolávat nekontrolovatelné emoce či halucinace. Vyšší frekvence pak mohou způsobovat povrchové bolesti, ale bez trvalých následků. Příkladem takové zbraně je americký komplex ADS (Active Denial System), který je instalován na vozidle HMMWV a pracuje na frekvenci 95 GHz; přezdívá se mu „paprsek bolesti“ a uvádí se, že na vzdálenost až 700 m vyvolává pocit podobající se uchopení rozpálené žárovky. ADS je perfektní prostředek mj. pro rozhánění demonstrací, ale při vyšším výkonu by taková zbraň samozřejmě mohla být smrticí. Další mikrovlnné zbraně jsou určeny primárně proti technice. Příklady mohou být mj. ruské systémy Ranec-E a Rosa-E, propagované jako „vysokofrekvenční kanony“. První z nich je umístěn na nákladním vozidle, kdežto druhý je určen pro montáž na letouny. Svým zářením dokážou vyřazovat nepřátelskou elektroniku (např. vstupní obvody radarů a naváděcí systémy zbraní) na vzdálenost desítek až stovek kilometrů. Podobnou zbraň by měl vyprodukovat také americký projekt Vigilant Eagle; výsledkem má být mikrovlnné zařízení, jež bude ničit rakety vypálené na civilní dopravní letouny v prostorech letišť.

Plasmové a částicové zbraně
Stále poněkud nejasně definovanou kategorii představují plasmové zbraně. Jak známo, plasma je čtvrté skupenství hmoty, v němž jsou od atomových jader odděleny elektrony, takže takové uspořádání může uvolňovat velké energie (příklady plasmy jsou mj. oheň nebo blesk). Ale pro vytváření či ovládání plasmy se vesměs užívají laserové (a)nebo mikrovlnné zářiče, a proto se plasmové zbraně občas dají jen těžko odlišit od laserových a mikrovlnných. Zjednodušeně lze říci, že v plasmových zbraních neslouží světelné či rádiové vlny přímo pro zásah cíle, ale jako prostředky pro vyvolání plasmového efektu. Příkladem je tzv. elektrolaser, což je zařízení, jež pomocí slabého laserového paprsku vytvoří vodivý plasmový kanál, jímž poté prošlehne silný elektrický výboj. Ten dokáže např. ochromit člověka (podobně jako taser) či odpálit nástražný výbušný systém. Hlavním dodavatelem takových kompletů je firma Applied Energetics (dříve Ionatron; toto slovo se stalo téměř synonymem pro elektrolasery). Jinou možnost tvoří použití laserových paprsků pro vytvoření „umělého kulového blesku“, resp. plasmové „bubliny“, jejíž rozpad pak vyvolá ochromující světelný a zvukový efekt a tlakovou vlnu; takhle funguje např. nesmrticí plasmová zbraň PASS (Plasma Acoustic Shield System). Ale patrně nejvyšší úroveň plasmových zbraní by měly představovat systémy, které by na velkou vzdálenost vystřelovaly plasmové „projektily“ především proti vzdušným cílům; v této souvislosti lze zmínit vývojové programy jako MARAUDER (Magnetically Accelerated Ring to Achieve Ultra-high Directed Energy and Radiation) nebo Shiva Star. Mezi energetické zbraně se řadí také zbraně částicové (particle beam weapons), resp. zbraňové aplikace urychlovačů elementárních částic (elektronů či neutronů). USA a SSSR pracovaly na takových zařízeních už od konce 50. let; příkladem je americký program BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket), v jehož rámci byl instalován výkonný vrhač neutronů do hlavice balistické rakety.

Akustické zbraně
Všechny výše jmenované principy nějakým způsobem pracují s elektromagnetickým vlněním. Do sektoru energetických zbraní ovšem náleží ještě jedna skupina, která je založena na vlnění mechanickém. Jsou to akustické (zvukové) zbraně. První pokusy o jejich vývoj se datují už do druhé světové války, kdy se o vývoj ničivých systémů na bázi zvuku snažilo Německo, ovšem bez velkého úspěchu (více o tom ve Střelecké revue 9/2007). Akustické zbraně využívají silné zvukové vlnění s frekvencemi od infrazvuku přes slyšitelné pásmo až po ultrazvuk. V lidském organismu mohou v závislosti na tom vyvolávat různé efekty, které se do určité míry podobají účinkům mikrovlnných zbraní; může jít o návaly emocí, halucinace nebo křeče, ale při vyšším výkonu dokonce trvalé poškození tkání nebo smrt. Mechanické vibrace však lze používat také proti technickému vybavení, zejména stavbám, jejichž konstrukce mohou zvukové vlny vážně narušit. Největším nedostatkem akustických zbraní zůstává jejich obtížné zaměřování na větší vzdálenosti, takže účinný dosah se obvykle pohybuje jen ve stovkách metrů. Nejrozšířenějším zvukovým zbraňovým zařízením je americký komplet LRAD (Long Range Acoustic Device), který byl původně vyvinut vlastně jen jako velký megafon, dovede však vysílat i přesně cílené zvukové vlnění na určitých frekvencích, díky čemuž plní úlohu ochromující nesmrticí zbraně. LRAD dokáže produkovat zvuky o hlasitosti 150 dB, což přesahuje práh lidské bolesti a může způsobit dočasné vyřazení sluchu. Obdobně jako jiné nesmrticí zbraně se používá zejména při potlačování demonstrací nebo při protiteroristických operacích. Uvádí se, že již byla vyvinuta „akustická puška“, resp. přenosná varianta systému LRAD, kterou je možno přesně zamířit na konkrétního člověka v davu na vzdálenost až 90 metrů.

Velký nástup do výzbroje
První bojové nasazení energetických zbraní proběhlo patrně v roce 1982, když britské loďstvo použilo ve válce o Falklandy oslepující lasery. Pokusné použití laserů provedli zřejmě i Sověti v Afghánistánu. Zásadní podnět pro bojové využití energetických zbraní ovšem přinesla válka proti terorismu, která způsobila, že se stále více zbraní dostává na bojiště už v rámci pokusů či vojskových testů. Není proto nijak překvapivé, že ozbrojené síly USA již několik let využívají lasery, mikrovlnné zářiče a akustické zbraně v Iráku nebo Afghánistánu. Zatím jde převážně o nesmrticí systémy, které slouží pro rozhánění demonstrací a ničení výbušných nástrah, je však patrně už jen otázkou krátkého času, než se zapojí do boje i lasery, jež mají ničit dělostřelecké granáty a rakety. Hlavní nevýhodou energetických zbraní však stále zůstává jejich mimořádná energetická náročnost, kvůli níž jsou obvykle odkázány na velké platformy, jež mohou zajistit dostatečný příkon; laserové, mikrovlnné nebo akustické pušky mají dosud jen nesmrticí efekt, protože pro vyšší výkony zkrátka nejsou k dispozici přenosné energetické zdroje. Kromě toho se uvádí, že řada laserových zbraní je příliš křehká a citlivá pro použití na reálném bojišti, byť pokusné nasazení v Iráku a Afghánistánu zatím přináší vesměs pozitivní zkušenosti. Lze proto očekávat, že začínající dekáda bude érou velkého nástupu výkonných energetických zbraní do běžné výzbroje. Snad největší význam budou mít v protiletadlové a protiraketové obraně, dále jako součást výbavy bojových letounů a ochrany velkých válečných lodí. V případě vypuknutí nějakého rozsáhlého válečného konfliktu by se nejspíše prosadily jako hlavní kategorie zbraní pro střetnutí ve vesmíru (více ve Střelecké revue 12/2009). Hlavní úlohu v jejich vývoji budou jistě nadále hrát USA a Rusko, jejichž vědci stáli u klíčových objevů v oboru fyziky vysokých energií a jejichž vlády do vývoje investují největší prostředky.
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