Energetické zbraně:
Perspektivní arzenál (nejen) US Navy

V tomto roce se objevila řada zpráv o amerických energetických zbraních, např. o laseru, jenž má být umístěn na loď, která odpluje do Perského zálivu. Některá média to interpretovala tak, že US Navy již disponuje plně funkční laserovou zbraní, kterou možná i nasadí proti Íránu. To je samozřejmě velice přehnané, ale faktem je, že energetické zbraně již pomalu překračují fázi experimentů či demonstrací a blíží se reálné bojeschopnosti.

Potenciál „paprsků smrti“
Energetické zbraně (anglicky DEW, Directed Energy Weapons) de facto nepředstavují úplnou novinku, jelikož první seriózní projekty se objevily již koncem 19. století a první experimenty byly uskutečněny v první polovině 20. století. Zásadní zlom však nastal v roce 1960, když byl úspěšně otestován první laser (původně zkratka z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), tj. přístroj vysílající soustředěný svazek koherentních světelných paprsků. Záhy se objevily první návrhy laserových zbraní a postupně se vývoj této kategorie techniky zařadil mezi nejdůležitější vědecko-výzkumné programy ozbrojených sil vyspělých zemí. Skutečností je, že laserové zbraně nabízí opravdu obrovský potenciál. Paprsek se pohybuje rychlostí světla (bezmála 300 000 km/s), což lze v praxi pojímat jako takřka „absolutní“ rychlost, a může nést velikou energii s mimořádnou přesností. Laserové zbraně umožňují rychlou reakci, mají nízké náklady na jeden výstřel a takřka nekonečný „zásobník“, jehož kapacita je v podstatě daná jen výkonem zdroje energie. To je ale současně jedna z největších nevýhod laserů, potažmo všech energetických zbraní, jelikož se vyznačují značnými energetickými nároky. Vzhledem k jejich relativně malé energetické účinnosti je třeba zdroj schopný zajišťovat příkon o řád, ne-li o dva vyšší, než jaký má být zářivý výkon laseru. Jako další nevýhody lze uvést např. nutnost přímé viditelnosti, pohlcování a rozptyl paprsku v atmosféře nebo riziko zasažení „nechtěných“ cílů, které se nachází v linii paprsku. Parametry laserů je každopádně předurčují např. k využití pro protivzdušnou obranu, kam patří i jeden z nejznámějších amerických projektů THEL (Tactical High-Energy Laser), jenž ale současně demonstroval omezení laserů. Statická verze (velikostí odpovídající menší budově) prokázala schopnost ničit vzdušné cíle, avšak vývoj kompaktnější mobilní podoby MTHEL záhy narazil na problémy.

Prototyp Laser Weapon System
Je dosti příznačné, že THEL byl původně projektem amerického námořnictva, jehož počáteční nadšení ale časem opadlo. Z hlediska konstrukce totiž THEL spadá mezi tzv. chemické lasery, jež kromě elektřiny vyžadují i chemikálie pro reakce generující světlo. Právě to však US Navy nakonec odradilo, neboť se vesměs jedná o chemikálie velice agresivní, což by se na palubách lodí znamenalo problémy. Námořnictvo se pak soustředilo na lasery s pevným prostředím, jež generují světlo zpravidla pomocí skel obohacených vzácnými prvky. V současnosti se největší podpoře těší program LaWS (Laser Weapon System), demonstrátor laserové zbraně postavené na bázi skleněných vláken. První koncepty se objevily v roce 2004, výroba začala v roce 2008 a již roku 2009 byla provedena první zkušební střelba, tehdy jen s jedním svazkem vláken, ale kompletní LaWS jich má celkem šest. V podstatě se jedná o spojení šestice vláknových laserů civilního původu, z nichž každý má výkon 5,5 kW, takže výsledná zbraň nabízí výkon 33 kW, což stačí na ničení malých vzdušných cílů, např. dělostřelecké munice a menších bezpilotních letadel. Právě destrukci UAV se věnovaly další zkoušky, jež se uskutečnily od června 2009 do poloviny roku 2012 a při nichž bylo údajně dosaženo stoprocentního úspěchu. Poslední z řady těchto testů již komplet LaWS prodělal na palubě torpédoborce DDG 105 Dewey. V další fázi bude instalován na plavidlo AFSB(I)-15 Ponce (dříve LPD-15), které působí v Perském zálivu coby platforma pro speciální či humanitární operace. Tentokrát už ale nepůjde jen o pokusnou montáž, protože plavidlo ponese laser jako součást systému QRC (Quick Reaction Capability) pro obranu před malými vzdušnými a hladinovými cíli. Právě proto některá média interpretují LaWS jako „zbraň proti Íránu“, jelikož by mohl bojovat s íránskými letadly, střelami či čluny. Na projektu LaWS se podílí firma Raytheon, což rovněž není žádná náhoda, protože ta vyrábí i známý systém blízké obrany Mk 15 Phalanx. Ten je standardně opatřen 20mm kanonem, ale ten by měl v budoucnu nahradit či doplnit laser, jenž má představovat sériovou podobu zbraně LaWS a disponovat zářivým výkonem v desítkách kW.

Další laserové zbraně loďstva
Obohacená skleněná vlákna představují i základ dalšího programu amerického námořnictva, a sice zbraně TLS (Tactical Laser System), kterou vyvíjejí firmy BAE Systems a Boeing. Jedná se opět (stejně jako v případě LaWS) o laser založený na komerčních systémech a pracující na vlnové délce 1,064 mikrometru. Předpokládaný výkon činí 10 kW, což by mělo postačovat na likvidaci malých hladinových cílů ve vzdálenosti do 2000 m. Laser TLS by měl být instalován na dnes běžně používaná střeliště Mk 38 Mod 2 jako doplněk 25mm kanonu Bushmaster, tedy fakticky jako prostředek obrany proti útokům rychlých člunů. Lasery se skleněnými vlákny se ale vyznačují jedním důležitým omezením, a to praktickou nemožností zvětšovat jejich výkon na stovky kilowattů. Řešení poskytují lasery, ve kterých mají obohacená skla podobu pevných bloků. Mezi slibné ukázky tohoto pojetí náleží MLD (Maritime Laser Demonstration), jenž se skládá z několika „blokových“ laserů s výkonem po 15 kW. Hlavním dodavatelem projektu je firma Northrop Grumman, která v roce 2009 předvedla MLD se sedmi bloky (tzn. s celkovým výkonem 105 kW), jenž byl posléze instalován na loď EDD-964 Self-Defense Test Ship (to je původně torpédoborec Paul F. Foster třídy Spruance) a v dubnu 2011 demonstroval schopnost zničit malý člun. Byl to vlastně první případ, kdy byl laser plně začleněný do systémů plavidla použit jako ničivá zbraň. Technologie použitá v MLD by měla umožnit navýšení výkonů snad až na 600 kW, což má postačovat k likvidaci „velkých“ pilotovaných letadel a některých střel, avšak pro účinnou obranu před balistickými a rychlými protilodními střelami jsou třeba lasery megawattové třídy. V tomto směru US Navy spoléhá nejvíc na tzv. lasery s volnými elektrony (FEL). Firma Boeing pracuje na demonstrátoru této zbraně pod názvem INP (Innovative Navy Prototype) a záměrem je v roce 2015 demonstrovat laser s výkonem 100 kW, po kterém by již mohl vzniknout bojeschopný laser s výkonem v megawattech. Jeho sériová podoba by po roce 2020 měla sloužit pro protiraketovou obranu lodí US Navy.

Letectvo a protivzdušná obrana
Pokud ale již opustíme paluby plavidel amerického námořnictva, určitě bude třeba se zmínit o dalším zajímavém projektu, který původně vznikl u US Air Force, ale k němuž se poté přidala námořní pěchota. Jde o HELLADS (High Energy Liquid Laser Area Defense System), projekt laseru na bázi kapalných roztoků barviv, jehož původním posláním (jak napovídá název) měla být pozemní protivzdušná obrana, ale posléze se tyto záměry značně rozšířily. Finální produkt by měl představovat laser o výkonu 150 kW, který by měl být natolik kompaktní, aby se vešel do středního nákladního vozu (což ostře kontrastuje s problémovým projektem MTHEL, který počítal s dvojicí nejtěžších logistických vozidel HEMTT), popř. i na palubu bojových letounů. Nikoli ovšem na Boeing 747, jak to bylo v případě původně velmi slibného, ale nakonec dosti problémového programu ABL (AirBorne Laser), ale např. do pumovnice bombardéru B-1B či do běžných víceúčelových taktických strojů (včetně bezpilotních). Zmíněný program ABL byl založen na chemickém laseru typu COIL a roku 2011 byl ukončen, ale letectvo i nadále doufá, že tento princip nalezne využití. Zmenšená podoba laseru COIL je dnes rozvíjena pod názvem ATL (Advanced Tactical Laser) a prodělává zkoušky v podobě otočné věžičky na stroji C-130 Hercules. Jednou z možností aplikace laseru ATL by mohl být „laserový gunship“ (tzn. letoun pro palebnou podporu), zřejmě na bázi C-130J. Letectvo a armáda se však věnují také laserům s pevným prostředím, což dokládá např. projekt JHPSSL (Joint High Power Solid State Laser) realizovaný za účasti pozemních, leteckých i námořních sil. Mezi jeho výsledky by měla patřit mj. otočná věžička s laserem pro letadlo F-35, případně by mohl vzniknout závěsný kontejner, jenž by se dal zavěsit pod každý bojový letoun. Pro pozemní jednotky je určen systém ADAM (Area Defense Anti-Munitions) od značky Lockheed Martin. Jde o laser se skleněnými vlákny o výkonu 10 kW, který dovede na vzdálenost až 2000 m zneškodňovat dělostřelecké granáty a rakety či malá bezpilotní letadla a je umístěn na přívěsu.

Vývoj elektromagnetických děl
Mezi energetické zbraně se mnohdy řadí i tzv. elektromagnetická děla, byť do kategorie DEW v užším slova smyslu nepatří. Vystřelují pevné projektily, avšak pro jejich zrychlení využívají elektromagnetické síly, takže řada otázek spojená s jejich vývojem (např. zajištění nezbytných zdrojů elektřiny) se shoduje s těmi, jež se řeší u laserů. Elektromagnetická děla čili „railguny“ (označení vychází ze skutečnosti, že se projektil pohybuje po jakýchsi kolejích, jimiž prochází elektrický proud) by se mohla stát náhradou dnešních kanonů na tancích nebo lodích. Problém zásobování energií je u nich ještě závažnější než u laserů, protože vyžadují gigantická napětí a proudy, takže montáž na lodě se v současnosti jeví jako jediná smysluplná „mobilní“ aplikace. Americké námořnictvo zahájilo program Electromagnetic Railgun v roce 2005 s cílem vyrobit dělo střílející projektily rychlosti Mach 7,5, tedy 2500 m/s, což by umožnilo nepřímou střelbu na vzdálenost snad až 370 km. V první fázi vznikly palby schopné prototypy, jež sloužily jako demonstrátory pro prověření elementární funkčnosti a byly řešeny jen „na jednu ránu“. V roce 2012 byla zahájena druhá fáze, ze které má vzejít prototyp bojeschopné zbraně schopné střílet opakovaně. O kontrakt se ucházely značky BAE Systems a General Atomics a námořnictvo se na jaře 2013 rozhodlo přidělit jej první zmíněné. Společnost General Atomics podala protest a současně se rozhodla nabídnout svůj „railgun“ (nazývaný Blitzer) americké armádě, kde by se mohl údajně dobře uplatnit coby zbraň protiraketové obrany. Americké námořnictvo doufá, že společnost BAE Systems dodá prototyp, který bude možné v horizontu roku 2018 namontovat na palubu lodě. Kromě velkorážových děl pro nepřímou palbu (tzn. fakticky náhrady dnešních děl ráže 127 mm) se předpokládá vývoj „railgunů“ malé a střední ráže, které by mohly chránit plavidla před vzdušnými i hladinovými hrozbami. Každopádně ale ještě bude nezbytné vyřešit řadu problémů, kromě zásobování energií také mj. vhodné materiály zbraně i projektilů, riziko přehřívání, nabíjecí systémy či metody řízení palby.

Stojíme na prahu revoluce?
Fakt, že se do čela vývoje energetických zbraní (tedy zejména laserů a „railgunů“) dostalo US Navy, by neměl působit překvapivě. Velká námořní plavidla disponují něčím, co je pro funkci těchto systémů zcela nezbytné, a sice velkými zdroji energie. Nová generace lodí, do níž patří letadlové lodě třídy CVN-78 Gerald R. Ford, torpédoborce DDG-1000 Zumwalt nebo korvety Littoral Combat Ship, už má (resp. bude mít) energetické soustavy dimenzované tak, aby bylo možno perspektivně napájet též energetické zbraně. Např. u nových letadlových lodí se počítá s tím, že vzhledem k „základní“ výbavě lodi (čili té, která bude přítomna v okamžiku zařazení do služby) bude mít reaktor výkonovou rezervu 100 %, takže výhledově bude schopen zajistit dvakrát větší příkon. Montáž prvních energetických zbraní se ovšem již předpokládá i na lodě starší generace, např. torpédoborce třídy Arleigh Burke. Je možné, že plavidla série Flight III, jež mají vstupovat do služby od roku 2023, již ponesou mj. obranné lasery. Námořnictvo však musí řešit i další témata, např. to, které projekty energetických zbraní dále podporovat, jelikož rozpočet pochopitelně není bezedný. Zatím se zdá, že reálnou šanci na prosazení mají tři typy, a sice lasery s pevným prostředím (vláknové či blokové) pro blízkou obranu, lasery s volnými elektrony k protiraketové obraně a elektromagnetické „railguny“ jako náhrada těžkých děl, ale nelze vyloučit, že dojde k průlomu i v dalších oblastech. Mohlo by se jednat zejména o zbraně mikrovlnné a plasmové, o nichž se hovoří podstatně méně, avšak nesporným faktem je, že se i do jejich vývoje investují značné prostředky, jak dokládá projekt plasmové zbraně MEDUSA. Blížící se zkoušky systému LaWS/QRC na plavidle Ponce fakticky již v reálných podmínkách operační plavby budou nepochybně předmětem výjimečné pozornosti, protože jejich výsledky mohou o způsobilosti energetických zbraní hodně naznačit. Některé předpovědi znějí asi příliš optimisticky a ještě bude nutno překonat mnoho problémů, přesto však lze v této chvíli vcelku s jistotou říci, že je již na dohled doba, kdy se první ničivé vysokovýkonné energetické zbraně dostanou do řadové služby a budou připraveny k boji.
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Typy laserů pro zbraňové aplikace
Lasery jsou nejčastěji členěny podle způsobu, jímž je generován světelný paprsek, resp. podle prostředí, v němž tento proces probíhá. Tyto typy se vyznačují různou energetickou účinností, odlišnými vlnovými délkami (u některých jsou pevně dané, u jiných je lze měnit) a schopností vyzařovat buď spojitý nepřerušený paprsek, nebo jen krátké pulsy.
Lasery s pevným prostředím (solid-state lasers) pracují s krystaly drahokamů (rubínu, safíru apod.) nebo sklem obohaceným vzácnými prvky (jako je neodym nebo ytterbium). Sklo může mít formu vláken (fiber lasers) či bloků (slab lasers).
Plynové lasery (gas lasers) spoléhají na elektrické výboje ve vzácných plynech (např. argonu, xenonu či héliu) nebo v oxidu uhličitém (CO2) či uhelnatém (CO).
Kapalinové lasery (liquid / dye lasers) využívají coby zdroj světla kapalné roztoky některých prvků vzácných zemin, případně organických barviv.
Chemické lasery (chemical lasers) generují světlo z chemické reakce, takže vedle elektřiny je pro jejich funkci nutné i „palivo“. Mezi nejběžnější druhy se dnes řadí HF (hydrogen-fluorid), DF (deuterium-fluorid) a COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser).
Lasery s volnými elektrony (FEL, Free Electron Lasers) představují jakýsi „hybrid“ laserů a urychlovačů částic a využívají slabší „nosný“ laserový paprsek, na který je následně navázána energie svazku rozkmitaných a urychlených elektronů.

Vývoj v dalších zemích
Spojené státy americké investují do vývoje laserů největší prostředky a uvolňují o nich nejvíc informací, ale podobné projekty pochopitelně běží i v jiných státech. Poměrně málo známý je třeba fakt, že britské Royal Navy mělo řadu let ve výzbroji systém LDS (Laser Dazzle Sight), sloužící k oslepování nepřátelských pilotů. Byl použit např. ve válce o Falklandy v roce 1982, ale později byl kvůli smlouvě OSN o zákazu oslepujících zbraní vyřazen. V současně době se v sektoru laserů značně angažují německé firmy. Např. MBDA Germany v roce 2012 úspěšně otestovala laser o výkonu 40 kW určený pro úkoly C-RAM, tzn. pro destrukci dělostřeleckých raket, granátů a min. Dostřel zbraně činí 2000 m a k řízení palby slouží radiolokátor SPEXER 2000 a infračervený senzor MEOS II. Podobnou zbraň představila také zbrojovka Rheinmetall Defence, která s ní již demonstrovala schopnost ničit bezpilotní stroje. Laser má výkon 50 kW a je zamýšlen jako prvek systému protivzdušné obrany Skyguard/Skyshield, kde se výhledově může objevit jako náhrada nebo doplněk 35mm kanonů.
V minulosti byl „laserovou velmocí“ Sovětský svaz, kde byla vyrobena pestrá škála zbraní od laserové pistole pro kosmonauty po obrovské megawattové lasery, které mohly zasahovat cíle na oběžné dráze. Několik typů bylo dokonce v malých počtech zavedeno do služby; to se týká např. obrněných vozidel Stilet, Sangvin a Sžatije s lasery pro ničení optických systémů (více o nich v ATM 5/2010). Rozpad SSSR a následná krize Ruské federace pochopitelně znamenaly, že většina těchto programů skončila, avšak počátkem nového tisíciletí byly práce na některých obnoveny. Společnost Almaz vyrobila např. demonstrátor mobilního laseru, který by mohl být začleněn do soustavy protivzdušné obrany s komplexy S-300/400. Znovu se pracuje rovněž na pokusném letounu Berijev A-60, což je Iljušin Il-76MD nesoucí infračervený laser s výkonem v řádu megawattů. Projekt dnes běží pod jménem Sokol-Ešelon a záměrem je vytvořit systém, který dokáže ničit atmosférické i kosmické cíle.
Velice málo podrobných informací je k dispozici o vývoji energetických zbraní v Číně, ovšem asi nikdo nepochybuje, že „Říše Středu“ se o tuto kategorii techniky velice zajímá. Konkrétně je třeba známo, že Čína vyrobila laserovou pušku ZM-87 určenou pro (údajně pouze dočasné) oslepování osob či pro vyřazování optických systémů. Tyto a jiné podobné zbraně byly patrně prodány do zahraničí, mj. do KLDR, jelikož byly zaznamenány případy, kdy laserové paprsky ze Severní Koreje zasáhly americké vrtulníky letící nad Demilitarizovanou zónou. Došlo však i k ozáření amerických družic nad Čínou, což potvrzuje neoficiální informace, že ČLR zřejmě pracuje na daleko výkonnějších energetických zbraních. Kromě laserů Čína údajně intenzivně zkoumá rovněž mikrovlnné a částicové zbraně a některé zdroje uvádějí, že takové systémy by se mohly objevit na čínských torpédoborcích příští generace.
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