Future Protected Vehicle:
Nové technologie pro britské obrněnce

Na přelomu roků 2010 a 2011 přinesla britská média novinky o vyvíjených bojových vozidlech „rodiny“ FPV a jejich technologiích. Některé z nich vypadají jako vystřižené ze příběhů sci-fi. Perspektivní britské obrněnce mají mít mj. adaptivní kamufláž, elektromagnetický pancíř nebo systém získávající pitnou vodu ze vzduchu.

Většina vyspělých zemí světa nyní pracuje na nové generaci obrněných vozidel, která by měla vstoupit do služby koncem této dekády. Od vyvíjených obrněnců se očekává, že proti dnešním tankům a pěchotním vozidlům budou lehčí a rychlejší, avšak minimálně se jim vyrovnají svou odolností i palebnou silou a budou je zřetelně předčit kvalitou informačního propojení, jež jim umožní efektivně bojovat proti starší a těžší technice. Podobné cíle si klade mj. britský projekt Future Protected Vehicle (FPV), jehož základní požadavky byly publikovány v roce 2009. Má jít o „rodinu“ prostředků s lidskou osádkou i bez ní, z nichž žádný nemá vážit více než 30 tun, ale celý komplex FPV by měl svými schopnostmi na bojišti překonat současnou sestavu tanků Challenger a bojových vozidel pěchoty Warrior. A harmonogram je opravdu rychlý, jelikož se žádá počáteční operační způsobilost FPV v roce 2013.

Rodina sedmi prostředků
První vize projektu FPV z roku 2009 ukazovala avantgardně řešené osmikolové vozidlo, které se mohlo „rozpůlit“ na dva čtyřkolové díly. „Přední polovina“ obsahovala mj. malý bezpilotní letoun s kolmým vzletem a malého osmikolového pozemního robota, kdežto „zadní polovina“ nesla otočnou věž s kanonem. Nyní se však zdá, že šlo pouze o atraktivní ilustraci, pomocí níž chtělo britské ministerstvo obrany naznačit skutečně „revoluční“ charakter projektu. Současný návrh FPV od společnosti BAE Systems počítá s celkem sedmi prostředky. Nejmenším z nich bude Pointer, malý průzkumný i bojový robot vybavený čtyřma „nohama“, na nichž ale budou i pásy, a proto bude Pointer schopen (podle charakteru terénu) kráčet i jezdit. Druhý prvek bez lidské osádky představuje Raider, rychlé dvoutunové vozidlo pro průzkum, hlídkování i útoky (stojí za zmínku, že při navrhování předběžné podoby Raideru se technici firmy BAE Systems údajně inspirovali Batmobilem z nových filmů o Batmanovi). Dalším členem „rodiny“ má být vozidlo Wraith, malý průzkumný „tank“ s lidskou osádkou a mikrovlnnou zbraní, kterou bude možné používat pro likvidaci nepřátelské elektroniky a pro nesmrtící zásahy proti živé síle. Za přibližného nástupce dnešních tanků lze pokládat obrněnec Charger, jenž se oficiálně popisuje jako „vysoce specializované vozidlo se smrtícími účinky“. Podle vzhledu je to jakýsi „hybrid“ tanku a buldozeru; uvádí se, že podle charakteru mise bude schopen používat kanon, minomet či vertikálně vypouštěné rakety. Pátým prvkem bude Safeguard, jenž má být „páteří“ pěchotní mechanizované jednotky; tento obrněnec bude schopen působit mj. jako BVP pro osm vojáků, velitelské vozidlo či nosič prostředků bez osádky (hlavně robotů Pointer). Šestou položkou by mělo být modulárně koncipované vozidlo Bearer, jež bude sloužit jako logistické, ambulanční či protivzdušné. A seznam prvků projektu FPV uzavírá Atlas, dálkově nebo autonomně řízené logistické vozidlo, jež má formovat zásobovací konvoje.

Bizarní koncepty pohonu
Pravděpodobně větší zájem než soupis rolí jednotlivých prostředků však vzbudily informace o technologiích, které se pro FPV připravují. Ministerstvo obrany oslovilo celý britský průmysl, takže v současnosti nejméně 35 společností rozvíjí minimálně 567 technologií. Najdeme mezi nimi i takové, které připomínají spíše rekvizity pro vědeckofantastické filmy. Probíhají debaty např. o zajištění mobility. Specifikace FPV požadují hybridní elektrický pohon, avšak o druhu podvozku nehovoří. Je pravděpodobné, že část vozidel bude mít pásové šasi, avšak vedle nich se značně spoléhá i na kolové platformy nové generace, které by měly používat elektromotory v nábojích kol a protiskluzové systémy, díky nimž by se svou průchodností v terénu mohly již údajně téměř vyrovnat pásovým. Ale studují se také mj. vzduchové polštáře, kráčející stroje či různé hybridní konstrukce (jako bizarní prostředek Gorilla, který má čtyři „nohy“, z nichž dvě mají navíc kola a dvě pásy). K výrobě energie by měly vedle pokročilých spalovacích motorů, jež budou využívat nové způsoby filtrace nečistot či nanotechnologické aditivní složky paliv a olejů ke zvýšení účinnosti, sloužit také pomocné termoelektrické generátory, jež mají spoléhat na rozdíl teploty mezi výfukovým potrubím a vnějším prostředím. Ty by vedle lepší efektivity mohly znamenat také snížení zjistitelnosti vozidel.

Řešení maskování a odolnosti
Právě úsilí o minimalizaci zjistitelnosti má být jedním z největších přínosů programu FPV. Ze soupisu připravovaných technologií přitáhla asi největší pozornost tzv. elektronická kamufláž, což je další jméno pro aktivní optickou neviditelnost. První zprávy o ní se v britských médiích objevily už v říjnu 2007, kdy údajně začaly testy „neviditelného tanku“. Značka BAE Systems nyní oficiálně potvrdila, že takovou technologii opravdu vyvinula a vyzkoušela. Její princip je v podstatě prostý: Širokoúhlé kamery na povrchu vozidla neustále snímají obraz okolí, počítač jej v reálném čase zpracovává a „odesílá“ do zobrazovacího zařízení na opačné straně vozidla, kde je obraz okolí zpětně vykreslován. Ono zobrazovací zařízení (jež samozřejmě musí pokrýt celý povrch) je obdobou běžných LCD displejů; využívá materiály, které pod vlivem elektřiny mění svoji barvu a svítivost. „Neviditelnost“ samozřejmě nikdy nebude dokonalá, např. budou vždy logicky vznikat „diskontinuity“ na hranách, avšak stejně je jasné, že v chaosu moderního bojiště bude tato schopnost vozidel znamenat zásadní výhodu. Řeší se také omezení tepelného vyzařování; to má zabezpečit systém, který se naprosto vážně označuje jako „pocení“. Plánuje se zabudovat do povrchu „póry“, tedy drobné otvory, kterými bude pronikat chladicí kapalina. Zajímavého pokroku dosáhly britské zbrojovky i při vývoji pancéřování. Předpokládá se např. použití nové ocelové slitiny Super Bainite, v níž jsou dutinky, které zmenšují hustotu (snad až o polovinu!) a paradoxně i zvětšují balistickou odolnost (vlastně přenášejí efekty komorového pancíře na mikroskopickou úroveň). Pracuje se rovněž na „průhledném pancíři“ z pokročilých keramických hmot (mj. oxidů nebo oxynitridů hliníku) a počítá se i s tzv. elektromagnetickým pancířem. Tak se označuje systém kondenzátorů, jež dokážou bleskurychle vytvořit elektrické pole, které zdeformuje či odkloní protipancéřové hlavice.

Pojetí FPV cílem kritiky
Další revoluční oblast technologií, připravovaných pro projekt FPV, reprezentují soustavy pro zajištění životních podmínek vojáků. Mezi ně spadají nové metody získávání vody, např. jako vedlejšího produktu pohonné soustavy, nebo dokonce přímo ze vzduchu. Firma BAE Systems tvrdí, že její extrakční systém dokáže získat ze vzduchu sedm litrů pitné vody za hodinu! Tato voda by mohla sloužit nejen pro vojáky, ale také pro výše zmíněné „pocení“ vozidla. Mluví se o nové generaci integrovaných biometrických senzorů, kterými mají být vybavena průzkumná vozidla projektu FPV. Mají se uplatnit především v náročných situacích, jichž se účastní velké množství osob, jako jsou pouliční protesty nebo incidenty u silničních zátarasů. Rozpoznávací algoritmy mají automaticky zkoumat snímaný obraz, vyhledávat „známé tváře“ a upozorňovat na podezřelé vzorce chování. Tato technologie vlastně naznačuje, pro jaké konflikty je systém FPV primárně vyvíjen, což potvrzuje i určení oněch sedmi členů „rodiny“. Je zřejmé, že se do tvorby požadavků promítly hlavně britské zkušenosti z Iráku a Afghánistánu (to dokládá např. důraz na zásobovací konvoje); z toho důvodu je ale FPV i terčem kritiky těch, kdo upozorňují, že takto koncipovaná vozidla se příliš nehodí do konvenčních válek na regulérním bojišti (což byl jeden z důvodů zastavení obdobného programu americké armády Future Combat System). Při hodnocení zpráv o projektu FPV je navíc třeba mít na paměti atmosféru, která nyní panuje v britském zbrojním průmyslu kvůli bezprecedentním škrtům v rozpočtech. Každopádně je už ale nepochybné, že FPV znamenal především impuls pro vývoj pokročilých technologií, které se nakonec uplatní ve vojenském i civilním sektoru.
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