Ground-Launched Small Diameter Bomb

V posledních měsících se objevily podrobnější informace o projektu firmy Boeing, která hodlá změnit leteckou pumu ve zbraň kategorie země-země. Systém vyvíjený pod označením GL-SDB má nabídnout přesný zásah na vzdálenost až 150 km.

Ve výzbroji pozemních vojsk, resp. dělostřelectva řady zemí se nepříliš nápadně etabluje nová kategorie zbraní, a sice taktické dělostřelecké rakety s přesným koncovým naváděním. Poslání těchto zbraní představují údery proti významným bodovým cílům na bojišti. Jako příklady lze jmenovat čínské střely řady SY, indický komplet Prahaar nebo americké rakety GMLRS, tedy vlastně původně neřízené rakety pro raketomet M227 MLRS vybavené koncovým naváděním. Další typ této kategorie má představovat adaptace letecké bomby GBU-39/B SDB, která by se s pomocí raketového motoru měla odpalovat ze země.

Spojení osvědčených prvků
Puma GBU-39/B o váze 129 kg dnes reprezentuje nejmenší naváděnou bombu ve výzbroji US Air Force. Tento výrobek firmy Boeing byl zaveden do služby v roce 2006 a letectvo si od něj slibuje přesné zásahy bodových cílů s minimálními vedlejšími ztrátami, protože hlavice o této váze proti většině objektů postačuje. Specifickou povahu této zbraně ještě podtrhuje existence verze FLM (Focused Lethality Munition), která má kompozitní tělo, jež neprodukuje střepiny, a navíc je plněná trhavinou AFX-757 DIME (Dense Inert Metal Explosive) s prostorově velmi omezeným účinkem. Od roku 2010 ale společnost Boeing pracuje na kvalitativně jiné aplikaci bomby SDB, tentokráte určené pro pozemní síly. Jak známo, US Army vyřazuje dělostřelecké rakety M26 ráže 227 mm, vyvinuté pro raketomet M270 MLRS. Jde o součást záměru vyřadit do roku 2018 všechny kontejnerové zbraně, u kterých selhává více než 1 % submunice. Místo nich by měly přijít novější typy. Armáda tak dnes disponuje asi 400 000 raketami M26, jež by se měly bezpečně zlikvidovat. Firma Boeing ale navrhuje využití jejich raketových motorů, ke kterým by bylo možno pomocí mezičlenu (tzv. Inter-Stage Adapter) připojit pumu SDB, takže by fakticky vznikla přesně naváděná dělostřelecká raketa. Ze zveřejněných informací i grafiky vyplývá, že puma by byla během odpálení z raketnice opatřena ochranným krytem, jenž by po opuštění trubice odpadl. Motor by pumu vynesl do výšky okolo 12 000 m, takže by v podstatě fungoval coby „náhražka“ rychle a vysoko letícího letadla, jež SDB normálně dopravuje. Poté by se již standardně rozložily skládací plochy DiamondBack, pomocí nichž by puma dokázala klouzat na vzdálenost až 150 km a navést se na cíl.

Zatím za soukromé peníze
Firma Boeing poprvé představila projekt Ground-Launched Small Diameter Bomb roku 2012, a to fakticky jako konkurenci ke zbraním firmy Lockheed Martin, jež je hlavním dodavatelem munice pro MLRS, a to včetně naváděných raket M30 a M31 GMLRS. Podle informací firmy Boeing představuje návrh GL-SDB daleko účinnější alternativu, jednak kvůli možnosti využít motory z vyřazených raket M26 a jednak kvůli mnohem vyššímu efektivnímu dosahu, protože rakety M30 a M31 dolétnou na vzdálenost nanejvýš 60 km. Navíc uváděný dosah GL-SDB, tj. 150 km, bude údajně možno ještě zvýšit použitím výkonnější náplně raketového motoru, která by mohla znamenat maximální dolet snad až 200 km. Další výhodu slibuje možnost adaptovat pro odpálení ze země také bombu GBU-39A/B FLM s minimalizovanými vedlejšími škodami a výhledově také vyvíjené bomby LSDB s laserovým naváděním, případně i bomby Raytheon GBU-53/B SDB II. Ty by kromě inerciálního a družicového navádění, jež má SDB nyní, měly mít navíc i „trojité“ navádění využívající milimetrový radar, infračervený senzor a poloaktivní laser. Díky tomu by měly být schopné efektivně ničit také pohyblivé cíle, což by při vytvoření „pozemní“ modifikace znamenalo další rozšíření kapacit raketometu MLRS. Více informací o projektu GL-SDB publikovala společnost Boeing na podzim 2013; mj. oznámila, že dokončila vývoj spojovacího adaptéru a během roku 2014 chce provést první praktický test. Zatím to vše ale provádí na vlastní náklady, protože ministerstvo obrany financuje jen munici od zbrojovky Lockheed Martin. Ale rozšíření raketometu MLRS po světě a rozbíhající se export bomb SDB slibuje možnost, že projekt GL-SDB najde zájemce v zahraničí. Boeing už ostatně oznámil, že s několika armádami na toto téma zahájil rozhovory.
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