Hvězdné války:
Hrozí vesmírný Pearl Harbor?

Spojené státy se intenzivně zabývají plány militarizace kosmu. Na oběžné dráhy se mají dostat nové typy družic, které ponesou nejen senzory, ale i ničivé zbraně. Letectvo už se připravuje k vesmírným operacím za pomoci vojenských raketoplánů.

Moderní ozbrojené síly jsou stále více závislé na prostředcích rozmístěných v kosmickém prostoru. Vedení moderní války se zdá téměř nemožné bez družic, které zajišťují průzkum, pozorování, navigaci a komunikaci. Podstatně méně známá je ale skutečnost, že tyto družice jsou poměrně zranitelné a jejich ztráta by pro ozbrojené síly znamenala skutečnou katastrofu.

Satelity v ohrožení
Stále více států má přístup k levným kosmickým nosičům, které mohou do vesmíru vynést nebezpečné náklady. Je známo, že Írán i KLDR disponují raketami, které mají potenciál vynášet zátěž na nízké oběžné dráhy. Za potenciální hrozbu se považuje také vesmírný program Číny. Pentagon se např. obává alternativy, že možný nepřítel USA odpálí v kosmu nukleární hlavici; následný elektromagnetický impuls by totiž mohl v jediné chvíli zničit stovky družic. Americký ministr obrany Donald Rumsfeld dokonce prohlásil, že pokud se USA nezačnou okamžitě starat o ochranu svých družic, hrozí jim „vesmírný Pearl Harbor“.
Současná americká vláda se nijak netají svým úmyslem rozmístit ve vesmíru větší množství vojenských prostředků včetně zbraní. Vojenský vesmírný program si získal přezdívku „Bushovy hvězdné války“, což má připomínat „Reaganovy hvězdné války“ z 80. let. Na rozdíl od Reaganovy Strategické obranné iniciativy (SDI) se však nejedná o jediný projekt, nýbrž o širší koncepci, jež má i více úkolů, zatímco SDI měla sloužit pouze k obraně USA před útokem sovětských balistických raket.
Aktuální americké plány militarizace vesmíru jsou zaměřeny na ochranu družic, na ničení balistických střel a pozemních cílů a na další zvýšení „kosmické podpory“ operací na povrchu Země. Úzce tedy souvisí s programem protiraketové obrany (více o ní v ATM č. 2/2005) a projektem nového bombardéru (více v ATM č. 5/2005), protože řada důležitých prvků těchto dvou soustav má alespoň částečně vesmírný charakter.

Co přečtou družice?
Zejména projekt protiraketové obrany závisí na senzorech, jež jsou nebo budou rozmístěny ve vesmíru. Příkladem jsou satelity sítě SBIRS (Space‑Based Infra‑Red System), které mají sledovat tepelné stopy motorů raket i teplo vzniklé při průletu raket a hlavic atmosférou. Družice SBIRS musejí včas zachytit odpálení rakety, aby bylo možné včas reagovat. Velké naděje se vkládají do družic s radiolokátory, a to nejen pro účely protiraketové obrany. V rámci projektu SkyEye se pracuje na radarech, které mají z vesmíru sledovat letouny kategorie stealth.
Na oběžné dráhy se mají dostat i kvalitativně nové typy družic se senzory pro viditelnou oblast spektra. Očekává se, že dojde k dalšímu zlepšení rozlišovacích schopností. Nejlepší americké fotografické družice jako KH‑13 (Key Hole) dodávají fotografie s rozlišením řádově v centimetrech, takže je možné např. určit hodnost vojáka podle nárameníků či přečíst SPZ automobilu nebo novinové titulky. Další generace družic však má mít rozlišení řádově v milimetrech.
Velká důležitost se přikládá družicím s tzv. hyperspektrálními zobrazovacími senzory. Takový senzor je vlastně více paralelně pracujících čidel, která tak pokrývají širší spektrum vlnových délek. Díky tomu je možné např. odlišit skutečný tank od jeho věrné makety. První satelit s tímto senzorem je Warfighter‑1. Už řadu let se pracuje na čidlech, jež by měla „vidět“ i skrz pevné překážky, např. pomocí odrazu paprsku pozitronů.

Obrázky z družic pro F/A‑22
Značně velkou skupinu tvoří družice pro navigaci a komunikaci. V horizontu 20 až 30 let je očekáváno rozmístění nové soustavy navigačních družic, jež by měla mít mnohem vyšší přesnost než dnešní GPS/NAVSTAR. Jak známo, dnešní zbraně naváděné přes GPS mají přesnost řádově v metrech, zatímco v budoucnu se očekává kruhová odchylka řádově v centimetrech.
Velká pozornost se věnuje systémům, které mají zajistit přenos dat z družic k jednotkám na bojišti v reálném čase. Do letounů F/A‑22 Raptor a F‑35 Joint Strike Fighter mají být instalovány terminály, které budou přijímat data z optických či radarových satelitů. Piloti tedy budou mít neustále k dispozici aktuální „pohled z vesmíru“ na své okolí či oblast bojů. I pozemní síly by měly používat přístroje zobrazující reálný pohled na terén z pozorovacích družic.
Americké námořnictvo hodlá vytvořit nový systém komunikačních družic, které by zprostředkovaly spojení s válečnými loděmi na moři pomocí modulovaných laserových paprsků. Nespornou výhodou je, že tento přenos nelze nijak odposlouchávat, avšak problém představuje pohlcování paprsků atmosférou. Předpokládá se, že komunikační systém bude podle stavu atmosféry adaptivně měnit frekvenci tak, aby dosáhl co nejvyšší kvality přenosu. Lasery budou použity i pro ozařování pozemních cílů z vesmíru. Vojáci se speciálními brýlemi uvidí „paprsky z vesmíru“, které budou prostým okem neviditelné.

Vesmírný arzenál Pentagonu
Kolem roku 2010 hodlají USA ve vesmíru rozmístit první zbraně. Zbraňové družice mají přesně zasahovat cíle ve vesmíru, hlavně nepřátelské družice a balistické rakety. Počítá se i s ničením cílů v atmosféře a na povrchu Země. Mělo by se jednat zejména o zbraně laserové, elektromagnetické (zvané též mikrovlnné) a částicové, tedy vlastně urychlovače částic. Elektromagnetické zbraně (více o nich v ATM č. 10/2005) budou ničit elektroniku družic, zatímco s částicovými se počítá především proti cílům na Zemi, protože dobře pronikají atmosférou.
Další významnou skupinu budou tvořit zbraně na bázi kinetické energie, které jsou známy i pod přezdívkou Brilliant Pebbles. Vlastně půjde o stovky malých levných satelitů, z nichž každý se bude skládat pouze z infračerveného senzoru, manévrovacího motoru a rychlého počítače. Tyto jednoduché družice mají ničit nepřátelské rakety, hlavice i satelity prostým nárazem, neboť vzájemná rychlost obou těles bude tak velká, že nebude potřeba žádná výbušná hlavice.
Za několik let by měly na oběžné dráze kroužit první „kosmické bomby“, tedy tělesa připravená opustit orbit a zasáhnout cíle na povrchu Země. Prakticky se jedná o vzkříšení principu FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), který byl za studené války používán u některých balistických raket. Základním typem těchto bomb budou kinetická tělesa ze žáruvzdorné hmoty, např. wolframu nebo keramiky. Účinek takovéto „bomby“ vážící desítky nebo stovky kilogramů a řítící se rychlostí několika kilometrů za sekundu jistě není třeba popisovat.

Vojenský raketoplán
Ale nejambicióznějším plánem Pentagonu je vojenský raketoplán, který je vyvíjen ve spolupráci s agenturou NASA. Projekt nese název Military Space Plane (MSP) a výsledný systém bude složen z několika částí. Start má zajistit několikanásobně použitelný prostředek SOV (Space Operations Vehicle), o jehož koncepci se zatím nerozhodlo. Zvažuje se horizontální, vertikální i šikmý start a studují se jednostupňové i vícestupňové typy. SOV bude sloužit pro vynášení raketoplánu SMV (Space Maneuver Vehicle) či bezmotorového kluzáku CAV (Common Aero Vehicle).
Oba tyto prostředky se vyvíjejí v rámci řady experimentálních letounů amerického letectva. Raketoplán SMV je výrobkem firmy Boeing a jeho dvě verze jsou známy jako X‑37 a X‑40. Operační varianta má být zalétána kolem roku 2010. Bude létat s lidskou osádkou i bez ní a bude sloužit ke kontrole a údržbě vlastních družic, případně pro průzkum cizích družic. Uvažuje se také o jeho vybavení menšími zbraňovými systémy. Bezpilotní kosmický kluzák X‑41 CAV bude výslovně bojový letoun, jehož zátěží mají být zbraně proti cílům ve vesmíru i na povrchu. Má být schopen odstartovat do hodiny od vyhlášení poplachu a kromě nosiče SOV by jej mohla vynést i raketa Delta nebo Atlas. Zařazení CAV do služby se má uskutečnit do roku 2015.
Krátký přehled vojenských kosmických programů ukazuje, že USA mají s vesmírným prostorem dalekosáhlé plány. Vesmírné zbraně mají být jakousi stráží, podobně jako válečná plavidla chrání obchodní trasy na moři. Vojenský význam vesmíru stále vzrůstá a US Air Force se pomalu, ale jistě mění v US Aerospace Force, tedy vzdušné a vesmírné síly.
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