Laserový Drone Dome:
Izraelská ochrana proti bezpilotním letadlům

Prostředky pro ochranu proti dronům dnes reprezentují jeden z nejrychleji rostoucích sektorů na světovém zbrojním trhu. Většina typů funguje jako směrové rušiče, ačkoliv se množí i další metody. Mezi ty perspektivní nesporně patří lasery, a proto nemůže překvapit, že takový prvek přibyl i do izraelského systému Rafael Drone Dome.

Obrovský rozmach využívání, případně zneužívání bezpilotních letadel se pochopitelně odráží také v expanzi sektoru prostředků pro ochranu proti dronům, tzv. C-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems). Zavádějí je do výbavy jak policejní, armádní a další bezpečnostní složky, tak soukromé subjekty, které se chtějí bránit mj. proti průmyslové špionáži. O zakoupení podobné zbraně ostatně uvažuje také Armáda České republiky, která bude moci volit ze skutečně velmi široké nabídky kompletů na nejrůznějších principech.

Integrování čtveřice prvků
Izrael patří mezi nejsilnější hráče v oboru bezpilotních letadel, a proto nepřekvapuje, že se těší dobré pozici také v kategorii prostředků proti bezpilotním strojům. Značných úspěchů dosáhla např. izraelská zbrojovka Rafael se systémem Drone Dome, který coby svůj standardní nástroj C-UAS zavedla do služby mj. armáda Velké Británie. Zajímavé ovšem je, že firma Rafael zde funguje „jen“ jako finální integrátor, jenž vlastně propojil dohromady čtveřici prvků od jiných výrobců. První ze součástí představuje radar RADA RPS-42, který pracuje v pásmu S a slouží pro včasnou výstrahu. Komplet zahrnuje celkem čtyři antény, které takto zabezpečují kruhové pokrytí. Jako druhá součást v systému pracuje širokopásmový detektor mikrovlnných signálů, jenž se také stará o včasné varování. Jde o typ NetSense od společnosti Netline, který pokrývá pásmo od 70 MHz do 6 GHz a pátrá po ovládacích signálech pro drony. Třetím prvkem pak je optický a infračervený senzorový blok Speed-ER od značky Controp, který dokáže samočinně detekovat, rozpoznávat a zaměřovat cíle ve všech podmínkách viditelnosti. Posledním prvkem je směrový rušič C-Guard RD, který také dodává značka Netline a který provádí rušení jednak ovládacích signálů dronů a jednak signálů družicové navigace. Všechny prvky jsou propojeny digitální sběrnicí s velitelským střediskem. Drone Dome může zjistit cíle o ploše jen 0,002 m2 na dálku až 3500 m a ihned provést jejich zneškodnění.

Nově i s mobilním laserem
Na tento vývoj protiopatření ale zase pochopitelně reagují výrobci dronů. Objevují se systémy řízení s jinými frekvencemi či s adaptivním přepínáním frekvencí a některé útočné drony mají plně autonomní navádění, popř. směřují k cíli podle předem určeného programu. Každopádně lze říci, že směrové rušičky jsou sice účinné proti drtivé většině komerčních dronů, ale mohou mít problém, když mají čelit speciálním vojenským bezpilotním strojům. Logicky tak přibývá prostředků C-UAS, které kromě rušení disponují i nějakou „hard-kill“ metodou, jež se postará o fyzickou destrukci dronu. Vedle běžných palných zbraní či vrhačů sítí (více v č. 12/2019) se v této roli stále více objevují lasery a k tomuto trendu se připojila též firma Rafael, jež v únoru informovala o úspěšných testech modernizovaného kompletu Drone Dome-L. Jeho součástí se stal kompaktní laser, jenž byl podle fotografie instalován na terénním automobilu Land Rover Defender. Jeho výkon sice nebyl uveden, avšak na bázi srovnání s analogickými zahraničními typy jej lze odhadnout na zhruba 10 kW. Destrukci malého komerčního dronu lze tedy provést na dálku přibližně 2 km. Při testech bylo použito několik čínských dronů DJI Phantom a podle informací firmy Rafael projevil komplet Drone Dome-L stoprocentní účinnost. Nyní se nabízí jako účinný prostředek pro střežení hranic, vojenských základen i důležitých civilních objektů (např. letišť) proti teroristickým i kriminálním hrozbám.
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