HAMMR:
Radar z F-16 se stěhuje na zem

Svět se dynamicky proměňuje, mění se i povaha válečných konfliktů a ozbrojené síly se musejí přizpůsobovat zcela novým požadavkům. Patří mezi ně i potřeba mobilních pozemních radarů určených ke sledování malých vzdušných cílů. Zajímavé je, že se v této úloze mohou využívat i radiolokátory pocházející původně z bojových letounů.

Firma Northrop Grumman patří mimo jiné k významným dodavatelům radarové techniky, a to nejen pro vzdušné, ale i pro pozemní síly. Je také jedním z pionýrů technologie AESA (Active Electronically Scanned Array) čili radiolokátorů s pevnou anténou a elektronickým ovládáním paprsku, které již nyní používá řada typů letounů. Paluby stíhačů však nejsou zdaleka jediným místem, kde se tato převratná technologie významně uplatňuje, protože pořád přibývá aplikací pro loďstva nebo pozemní armády. Právě společnost Northrop Grumman roku 2009 předvedla pozemní systém G/ATOR (Ground-to-Air Task Oriented Radar), který od ministerstva obrany USA poté obdržel oficiální název AN/TPS-80 a je určený primárně pro námořní pěchotu. Měl by postupně vystřídat pět současných typů radiolokátorů sloužících pro protivzdušnou obranu, navádění odvetné dělostřelecké palby a řízení letového provozu. G/ATOR je vlastně první typ takto víceúčelově pojatého pozemního radaru, který byl pro americké ozbrojené síly vytvořen. Současně s tímto pozoruhodným komplexem ovšem společnost Northrop Grumman pracovala také na dalším zajímavém konceptu radiolokátoru.

Radar pro „nové“ konflikty
Onen program zadal Pentagon pod názvem Ground Based Fighter Radar (GBFR) a cílem bylo ověřit možnost umístění a případně užitečnosti leteckých radarů principu AESA na mobilních pozemních platformách. Jak známo, mezi hesla současných ozbrojených sil náleží také slogan „Protected Mobility“, který vyjadřuje nutnost pohyblivosti při zachování odolnosti. Právě tato vize se nachází v základech transformace armád pro konflikty v dnešním světě, jimiž obvykle nejsou klasické „frontové“ symetrické války, ale daleko spíš asymetrické boje proti teroristům a partyzánům nebo humanitární a stabilizační mise. Při takových operacích není klíčová sama ničivá síla, nýbrž schopnost rychlého rozmístění a schopnost získávat v reálném čase precizní informace o dění v zóně nasazení. Mění se také povaha hlavních hrozeb, jelikož teroristé nebo povstalci nedisponují obrněnými vozidly či bojovými letouny, zato však mají široké spektrum pěchotních a lehkých dělostřeleckých zbraní. Před několika lety se proto začala užívat zkratka C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortars), jež označuje zařízení, která mají vzdorovat posledně uvedené kategorii hrozeb, tzn. zejména dělostřeleckým raketám, granátům z houfnic a projektilům z minometů. Právě to je hlavní poslání nového radiolokačního systému, který se zrodil coby praktická aplikace výsledků programu GBFR a dostal označení HAMMR (Highly Adaptable Multi-Mission Radar). Onen název (pravděpodobně záměrně) vykazuje podobnost nejen se slovem „hammer“ (kladivo), ale také s termínem Hummer, což je samozřejmě jméno pro jednu z verzí legendárního terénního automobilu HMMWV, jelikož toto vydařené vozidlo bylo zvoleno jako mobilní platforma pro radar HAMMR.

Kruhové pokrytí za pohybu
Základem tohoto systému je radiolokátor Northrop Grumman AN/APG-80, který je použit mj. v exportní verzi letadla F-16, konkrétně v F-16E/F Block 60 pro Spojené arabské emiráty. Jde o senzor principu AESA, jehož pevná anténa obsahuje přes 1000 nezávislých aktivních prvků. Ve srovnání s „klasickým“ radarem pro letouny F-16, tj. typem AN/APG-68, vykazuje zhruba dvakrát vyšší přesnost, dosah i spolehlivost. Pro aplikaci v roli C-RAM byl radar AN/APG-80 vybrán zejména kvůli schopnosti radarů typu AESA současně sledovat několik cílů v různých směrech, případně na ně navádět palbu. Právě plné kruhové pokrytí je proto jedním z aspektů, které se u komplexu HAMMR hodně zdůrazňují. Další velmi akcentovanou schopností je jeho plná funkčnost i za pohybu, což u pozemních radarů stále nepředstavuje úplně běžnou věc, ale ve vztahu ke specifikacím armády, která žádá mj. možnost ochraňovat konvoje apod., je třeba, aby nový víceúčelový pozemní radar právě toto zvládal. Sama společnost Northrop Grumman přiznala, že to nebylo jednoduché, ale úkol byl vyřešen a HAMMR při zkouškách prokázal, že dovede plně fungovat i za jízdy rychlostí až 80 km/h. Ony zkoušky byly zahájeny v říjnu 2011 na armádním polygonu Yuma Proving Grounds. Kromě úlohy C-RAM byl radar testován také jako C-UAV, tj. senzor proti bezpilotním letadlům, jelikož i tato kategorie techniky se dnes ve výbavě povstalců a teroristů stále více objevuje. Radar HAMMR by se v ideálním případě měl doplňovat s typem G/ATOR, se kterým ostatně sdílí i součástkovou základnu. Firma Northrop Grumman nyní doufá, že také radiolokátor HAMMR bude objednán ozbrojenými silami USA, a údajně se již objevil i zájem od zahraničních armád.
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