Lasery: Zbraň budoucnosti?

Podle mnoha odborníků se klasické projektilové zbraně pomalu blíží vrcholu svých možností. Lze očekávat, že ve velmi blízké budoucnosti nastoupí zcela nová generace zbraní, které budou ke svému fungování využívat řízenou elektromagnetickou energii. Nejznámějším a nejperspektivnějším zástupcem této kategorie zbraní je laser. Jaká je minulost, současnost a budoucnost laserových zbraní?

S myšlenkou vytvoření koherentního světelného paprsku přišel už v roce 1916 Albert Einstein. Teoreticky jej v roce 1958 vyřešili američtí vědci Arthur Schawlow a Charles Hard Townes, ale první funkční laser na světě byl spuštěn roku 1960 rukou svého skutečného tvůrce Theodora Maimana. Krátce nato, v jednom z rozhovorů, které oslavovaný vědec poskytl, již připustil možnost, že laseru by mohlo být použito jako ničivé zbraně. Nemýlil se. Již v první polovině 60. let zahájily Spojené státy i Sovětský svaz základní výzkumy vojenské laserové technologie.

Zbraně smrtící i nesmrtící
Proč se však s laserovými zbraněmi běžně nesetkáváme? Během čtyř desetiletí výzkumných prací se postupně došlo k závěru, že laser sám o sobě nepředstavuje problém. Většina obtíží pramení spíše ze značné náročnosti laserů na dodávku elektrické energie. A právě tato skutečnost dosud brání širšímu zavedení ničivých laserových zbraní do výzbroje.
Slovo „ničivých“ je ale užito záměrně, protože už několik let jsou k dispozici malé přenosné lasery, řazené do kategorie nesmrtících zbraní. Mnohé protiteroristické jednotky využívají lasery o relativně nízkém výkonu (cca stovky wattů), které mohou na vzdálenost až několika kilometrů silným světelným impulsem dočasně (nebo i trvale) oslepit člověka. Tyto lasery se dočkaly použití již několikrát, např. proti pilotům argentinských stíhaček útočících na britské válečné lodě při konfliktu o Falklandy.
Nepříliš známou epizodou je použití laserů na straně Iráku při jeho válce s Íránem. Bylo odhaleno vlastně náhodou. Někteří Íránci se totiž léčili v nemocnicích ve Velké Británii, a to zejména z účinků iráckých chemických zbraní (k jejichž získání nevědomky pomohly Saddámu Husajnovi i některé britské firmy). Lékaři se původně domnívali, že poruchy zraku souvisejí s nervovými plyny, ale pak se ukázalo, že tomu bylo jinak. Oční sítnice íránských vojáků nesly jasné stopy popálení laserovým paprskem. Inspekce OSN po operaci Pouštní bouře pak potvrdily rozsáhlý arzenál iráckých laserových přístrojů všech druhů, od velkých dálkových zaměřovačů až po oslepující zbraně.
Intenzivní laserové záření je nebezpečné nejen lidskému zraku, ale i přístrojům využívajícím zesílení světla nebo příjem infračervených paprsků. Zřejmě nejvyšší stupeň nesmrtících laserů představuje systém, který je podle neoficiálních informací umístěn na letounech a vrtulnících určených pro přepravu prezidenta USA (tzv. Air Force One a Marine One). Tyto stroje jsou údajně vybaveny lasery, jejichž paprsky dokáží zasáhnout vyhledávací čidlo řízené střely s tepelným naváděním a „přesvětlit“ jej natolik, že střela ztratí orientaci.

Laser proti dělostřeleckým granátům?
Krátce po sovětsko‑čínském pohraničním konfliktu v roce 1969 (viz ATM 5/2003) se objevily zprávy, že Rusové použili proti Číňanům jakési zvláštní zbraně. Kromě nových typů plamenometů, palivo‑vzdušných zbraní a infrazvuku se hovořilo také o infračervených laserech, snad namontovaných na upravených bojových vozidlech pěchoty BMP. Přímé důkazy o tom však chybějí.
Američané provedli první praktické pokusy s využitím laseru jako zbraně v polovině 70. let, kdy začali experimentovat s lasery na střelnici Capistrano v Kalifornii. Koncem roku 1977 zde byl chemický laser použit k sestřelování protitankových řízených raket. Rakety byly sledovány televizním systémem, který na ně automaticky zaměřoval světelné paprsky o výkonu okolo 400 kW. Tady zjevně leží základ myšlenky využití laseru k obraně proti řízeným střelám.
Americká armáda ve spolupráci s Izraelem velice intenzivně pracuje na pozemním laseru o výkonu cca 100 kW, který by měl chránit vojska nejen před balistickými střelami krátkého dosahu a raketami z dělostřeleckých raketometů, ale dokonce i před dělostřeleckými granáty. Tento systém, známý jako THEL (Tactical High Energy Laser), již prokázal svou účinnost při řadě testů na střelnici White Sands. Perspektivně se počítá s výrobou mobilní verze, jejíž vývoj opět naráží na problémy spojené s energetickou náročností. Podrobněji byl program THEL popsán v ATM 10/2000 a 6/2003.
Technologie THELu vychází ze systému MIRACL (Mid InfraRed Advanced Chemical Laser), který se zrodil už v 70. letech. Tehdy se o lasery velice zajímalo americké námořnictvo, když hledalo účinnou ochranu proti novým protilodním střelám, které se pohybovaly v těsné blízkosti hladiny. Těmto prostředkům nyní americké válečné lodi čelí systémem Phalanx, který využívá známého 20mm rotačního kanónu M61 Vulcan. Jeho alternativou byl projekt Sea Lite (Mořské světlo), jehož základem měl být právě MIRACL. Inženýři však tehdy nemohli námořnictvu zaručit dostatečnou přesnost.
Po ukončení programu Sea Lite byl laser MIRACL upraven pro jiný účel. Začaly se totiž objevovat první náznaky zájmu o laserovou obranu proti velkým balistickým střelám. Na podzim roku 1985 dosáhl MIRACL maximálního výkonu 2,2 megawattu, díky němuž propálil natlakovaný horní stupeň rakety Titan‑1 a přesvědčivě tak demonstroval možnost zničit odolný plášť balistické střely.

Reaganovy „Hvězdné války“…
V březnu 1983 vyhlásil americký prezident Reagan slavnou Strategickou obrannou iniciativu (SDI), jejímž cílem bylo ochránit USA před úderem sovětských nukleárních raket. Jedním z nejdůležitějších prvků celé SDI byly lasery umístěné ve vesmíru, které měly svými paprsky zasahovat sovětské rakety v jejich vzletové fázi.
Na střelnici Capistrano už se rodil laser, který měl těmto účelům sloužit. Nesl krycí název Alpha a pracoval na principu reakce vodíku a fluoru. Nejvyšší získaný výkon se pohyboval kolem tří megawattů, ale snahou bylo dosáhnout 20 megawattů. Velký důraz byl kladen na rozměry zbraně, aby ji bylo vůbec možné dopravit na oběžnou dráhu. Největším (a to doslova) problémem bylo ovšem zrcadlo o průměru několika metrů, nezbytně nutné pro směrování ničivého paprsku. Tehdy se zdálo téměř nemožné dopravit takové těleso do vesmíru a udržet jej v naprosté stabilitě, zvláště když uvnitř samotné zbraně probíhají bouřlivé chemické reakce.
Až po skončení studené války se veřejnost dozvěděla, že americký raketoplán Space Shuttle byl od počátku konstruován jako možný nosič různých zbraňových systémů. Jednou z možností bylo umístění kompletní laserové zbraně do nákladového prostoru. Když se projevily popsané problémy se zrcadlem, zrodil se projekt Tea Clipper. Ten zahrnoval soustavu zrcadel na družicích a raketoplánech, která by na cíl směrovala paprsky z výkonných laserů na povrchu Země.
Součástí SDI měl být také rentgenový laser, jehož energetickým zdrojem byla malá atomová puma. Kolem ní byly umístěny zaměřovací tyče z materiálu s vysokou specifickou hustotou (např. zlata). Šlo o zbraň doslova „na jedno použití“: Gama záření uvolněné při jaderném výbuchu podnítilo ve struktuře kovů změny nutné pro vznik laserového efektu. Výsledkem byl rentgenový „blesk“ o výkonu několika set biliónů wattů, který trval několik miliardtin sekundy. Díky většímu množství tyčí bylo možné vypálit na více cílů zároveň, ale o milióntinu sekundy později se zbraň sama zničila. Proběhly celkem čtyři podzemní testy (krycí názvy Dauphin, Excalibur, Cabra a Romano), pátý (Greenwater) byl škrtnut z důvodu podpisu smlouvy o zákazu jaderných zkoušek.
Vzhledem k všeobecnému technologickému pokroku se myšlenka vesmírných laserů nedávno objevila znovu. Ve vojenském vesmírném programu prezidenta Bushe figuruje mimo jiné i družice vybavená laserem, jímž může zasahovat cíle ve vesmíru i na povrchu Země. Jednou ze zajímavých možností je napájení zbraně slunečním světlem. V nejbližší době začnou první testy malého vojenského raketoplánu X‑37, do jehož výzbroje bude zřejmě patřit i středně výkonný laser. Očekává se, že všechny tyto systémy se na oběžné dráze objeví do roku 2012.

…a odpověď Sovětského svazu
Na druhé straně „železné opony“ probíhal neméně intenzivní výzkum, jehož většina je dosud zahalena tajemstvím. Sověti si byli dobře vědomi, že se nemohou vyrovnat pokroku Američanů v oblasti špionážních družic, a tak se soustředili na vývoj prostředků, které by v případě války mohly tuto americkou převahu rychle eliminovat. Kromě protidružicových raket se velký důraz kladl na energetické zbraně, nejen laserové, ale i částicové a mikrovlnné. Na několika základnách (známé jsou mj. laserové střelnice Sary Šagan a Krasnogarsk v Tádžikistánu) byly vyvíjeny pozemní lasery proti satelitům, které však kvůli nízké úrovni sovětských počítačových systémů nedosahovaly požadované přesnosti. Rusové se pak rozhodli přiblížit zbraň jejímu cíli, tedy přenést vše do vesmíru.
Koncem 70. let byl zahájen vývoj kosmické bitevní stanice Skif, jejíž jedna varianta měla být vybavena výkonným laserem proti americkým satelitům. Skif technicky vycházel ze známé stanice DOS‑7K Saljut, měřil na délku asi 40 metrů a vážil 95 tun, z čehož 60 tun tvořil samotný laser. Ten se v roce 1983 ocitl na palubě speciálního letounu Beriev A‑60 (úprava Iljušinu Il‑76MD), kde byla testována jeho stabilizace.
Na den 15. května 1987 byl naplánován start obří nosné rakety Energia, která měla dopravit na oběžnou dráhu technologický demonstrátor Skif‑DM, tentokrát ještě bez funkční zbraně. Tento model měl 37 metrů na délku, 4,1 metru v průměru a vážil 80 tun. Po 460 sekundách od startu ale selhal naváděcí systém a stanice se zřítila do Tichého oceánu. Další testy byly zastaveny na pokyn Michaila Gorbačova, který si nepřál přenesení „závodů ve zbrojení“ do vesmíru. Na jeho příkaz byly také zrušen vývoj dalších variant Skifu, vybavených vysokofrekvenčními mikrovlnnými zbraněmi či řízenými střelami.
Vnucuje se otázka, jak Rusové vyřešili zásobování energií. Po rozpadu Sovětského svazu a zahájení spolupráce vědců z obou stran bylo nutno konstatovat, že se jim v tomto ohledu podařilo předstihnout Západ. Stanice Skif měla mít na palubě elektrický generátor Pamir‑3U, který při rozměrech 2,5 × 2,65 × 10 m a hmotnosti 20 tun dodával působivý výkon 15 megawattů.
Sovětský svaz překonal Ameriku také v oblasti rentgenových laserů. Tamní vědci dokázali vyvinout riskantní metodu, jak zásobovat zbraň energií opakovaně. Touto metodou byla tzv. nukleární pumpa, stručně řečeno jakýsi reaktor, který pracoval přesně na hranici kritického stavu. Reakce byla natolik silná, aby poskytovala dostatek gama záření, ale zároveň mohla být určitou dobu udržována.

Milión wattů na 400 kilometrů
Nejambicióznějším (a také nejpopulárnějším) laserovým zbrojním programem je však vzdušný laser (AirBorne Laser) amerického letectva. Američané poprvé umístili laser na letoun v roce 1977, kdy se uvažovalo o laserové obraně strategických bombardérů (jak se zdá, tato myšlenka žije v podobě výše zmíněných ochranných systémů pro prezidentské letouny). Tehdy šlo o upravený tanker Boeing NKC‑135A vybavený laserem o výkonu 400 kW. Během jedenácti let zkoušek nad pouštní střelnicí China Lake bylo sestřeleno bezpilotní terčové letadlo BQM‑34A Firebee a pět raket AIM‑9 Sidewinder. „Laserový letoun“ je dodnes k vidění v muzeu na letecké základně Kirtland v Novém Mexiku.
Současný projekt ABL se zrodil po válce v Zálivu, během níž způsobily irácké rakety Scud značné ztráty spojeneckým vojákům. Američané se rozhodli vyvinout prostředek, který bude schopný tyto rakety okamžitě po startu zneškodnit. Tímto prostředkem se stal vysoce výkonný infračervený laser COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser), umístěný na palubě upraveného letounu Boeing 747‑400F (vojenské označení C‑33). Bude schopen udržet výkon jednoho megawattu po dobu pěti sekund, což je více než dostačující na propálení pláště jakékoli rakety. Ve středních vrstvách atmosféry bude mít účinný dosah přes 400 kilometrů a na palubě budou neseny zásoby chemických látek asi na 40 výstřelů. Dostatek elektrické energie zajistí generátory napojené na proudové motory letounu.
V přídi se nachází otočná stabilizovaná věž, která obsahuje menší zaměřovací a dálkoměrný laser BILL (Beacon Illuminator Laser) a vysoce přesný teleskop s čočkou o průměru 1,5 m. Zrcadlo tohoto teleskopu slouží pro zaostřování laseru COIL, má měnitelnou geometrii a je řízeno celkem 341 piezoelektrickými motorky, které umožňují provést až 1000 změn za sekundu!
Princip celého systému bude nejlépe patrný z popisu jeho činnosti. Letoun, oficiálně nazývaný AL‑1, se pohybuje podél hranic „problémového“ státu ve výšce okolo 12 000 metrů. Palubní infračervené senzory náhle zaznamenají odpálení balistické rakety Scud. Od té chvíle pracuje systém zcela automaticky. Nejprve přesně stanoví dráhu rakety a ozáří ji kilowattovým paprskem laseru BILL, který změří zkreslení způsobené atmosférou. Počítač nastartuje chemickou reakci a určí nastavení zrcadla potřebné pro výstřel. Během čtyř desetin sekundy je hlavní laser zaostřen na cíl. Po třech sekundách je plášť propálen a palivo Scudu exploduje. Nebezpečí je zažehnáno.

Nejen protiraketová obrana
Jaký je současný stav projektu ABL? Společnosti, které na něm pracují (Boeing, TRW Space & Electronics a Lockheed Martin Missiles & Space) už dokončily stavbu prvního prototypu YAL‑1A, který prochází letovými zkouškami ve Wichitě v Kansasu, zatím pouze s laserem BILL. Po ukončení těchto testů bude letoun přesunut na vojenskou leteckou základnu Edwards, kde do něj bude konečně instalován laser COIL. Zkušební program by měl vyvrcholit v prosinci 2004 sestřelením skutečné balistické rakety.
Náklady na vývoj a stavbu prvního (a zřejmě jediného) prototypu se odhadují na 1,3 miliardy dolarů. Americké letectvo hodlá do přelomu let 2009-2010 zařadit do služby jednu letku letounů AL‑1 (sedm strojů), z nichž každý vyjde asi na 500 miliónů dolarů. Téměř směšně působí cena chemických látek na jeden výstřel – pouhých tisíc dolarů.
Ačkoli AL‑1 je primárně určen k protiraketové obraně, jeho praktické použití bude zřejmě mnohem všestrannější. Je celkem zjevné, že zbraň s tak monstrózním výkonem a tak precizním zaměřovacím systémem bude schopná bez problémů zničit jakýkoli pozemní, vzdušný i vesmírný objekt, který bude možné „vidět“ přímo. V případě cílů ve vesmíru je situace ještě snazší, protože odpadá pohlcení paprsku atmosférou. Podle předběžných výpočtů by zásah z COILu způsobil okamžité zničení družice ve výšce minimálně 800 km. V současné době není známa žádná metoda, jak se takovému útoku efektivně bránit.
Americké letectvo ale hledí ještě dále do budoucnosti a navrhuje vývoj menší, kompaktnější verze ABL. Na letecké základně Kirtland už funguje simulátor letounu F‑16, který je vybaven kontejnerem s menším laserem COIL. Předpokládá se, že v roce 2012 bude k dispozici laser o hmotnosti asi 2250 kg s výkonem 400 kW, který dokáže zasahovat cíle na vzdálenost asi 20 kilometrů. Uvažuje se o jeho umístění do pohyblivé věže pod trupem kolmo startujícího letounu F‑35B Joint Strike Fighter (viz ATM 10/2001 a 7/2003).
Dalším vyvíjeným systémem je ATL (Advanced Tactical Laser), univerzální zbraň s měnitelným výkonem, schopná pracovat ve smrtícím i nesmrtícím režimu. Měla by tvořit hlavní výzbroj perspektivního nástupce kanónových letounů AC‑130 Spectre, označovaného zatím jako AC‑X. Jeho základem by mohl být mj. konvertoplán V‑22 Osprey (více o něm v článku o hybridních vrtulnících v tomto čísle).
S celým programem vývoje vzdušných laserů se pojí jeden kuriózní fakt. Reálný laser (oproti vžité představě) nevydává žádný zvuk a jeho paprsek není pro lidské oko viditelný, což pilotům poněkud ztěžuje orientaci. Simulátor to zatím řeší tak, že v okamžiku výstřelu pouští do sluchátek bzučivý zvuk, údajně převzatý z televizního seriálu Star Trek.

Lukáš Visingr
Prameny: Adalbert Bärwolf: Tajná fabrika (Mustang, 1995), Military Technology 4/2003, Scripps Howard News Service, Federation of American Scientists, http://www.air-attack.com/

Lasery: Pro a proti
Laser (zkratka z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tedy zesílení světla vynucenou emisí záření) vykazuje několik unikátních vlastností, které jej činí velice vhodným pro vojenské použití. Především je to značně vysoká hustota přenášené energie, která umožňuje soustředit výkon koherentního světelného paprsku na relativně malou cílovou plochu. Laser působí na cíl prostřednictvím fotonů (částic světla), jejichž pohybová energie se při dopadu mění v teplo. Dále je to samotná rychlost světla (300 000 km/s), díky níž je cíl zasažen prakticky okamžitě a není třeba počítat s jeho pohybem vůči zbrani. Na rozdíl od sci‑fi filmů jsou lasery nehlučné a jejich paprsek bývá zpravidla neviditelný, takže poloha zbraně nemusí být výstřelem prozrazena.
Je ovšem třeba vyjmenovat i některé nevýhody laserů. Patří mezi ně potřeba velkého zaostřovacího zrcadla (často o průměru několika metrů), nutnost přímé viditelnosti (tj. nepřerušené úsečky zbraň-cíl) a značná náročnost na energii. Druhý nedostatek je možné minimalizovat umístěním laseru na vhodnou platformu (např. do vesmíru). Velká energetická spotřeba je ale zatím překážkou, která brání výrobě kompaktních laserových zbraní o velkém výkonu. To dokazuje i fakt, že koncept představující pěšáka roku 2025 (tzv. Future Warrior) stále ještě počítá s projektilovými a raketovými zbraněmi.
Existuje ještě jeden problémový aspekt použití laserů. Světlené záření určitých vlnových délek může být silně pohlcováno atmosférou, což platí zejména o záření infračerveném, které se vyskytuje nejčastěji u chemických laserů. Naopak jiné vlnové délky (např. ultrafialové paprsky vysílané některými plynovými lasery) pronikají atmosférou velice dobře. Ve vakuu vesmírného prostoru je pak dosah laseru omezen pouze přesností zaměřovacího mechanismu.

Není laser jako laser
Během čtyř desetiletí již bylo vytvořeno mnoho různých typů laserů, které se odlišují tzv. aktivním prostředím, tj. látkou, v níž dochází k vybuzení elektronů, které pak následně vyzařují částice světla. Obecně je nejvíce rozšířena představa laserů na bázi krystalů drahokamů (především diamantu a rubínu). Umožňují sice dosahovat velkých výkonů, ale jen v krátkých pulsech. Je obtížné u nich dosáhnout vysílání nepřerušeného paprsku, protože hrozí zničení krystalu.
Často se můžeme setkat s lasery, jejichž aktivním prostředím je sklo s příměsí atomů kovových prvků. K nejrozšířenějším patří kombinace Nd:YAG, což je sklo s přídavkem neodymu a yttria. Právě na tomto principu pracovaly oslepující lasery britského námořnictva a irácké armády. Vědci v bývalém Sovětském svazu dosáhli velkých úspěchů s tzv. laserem s volnými elektrony (FEL, Free Electron Laser), v němž je na paprsek slabšího laseru navázána energie urychlených a rozkmitaných elektronů.
Ve vojenství se nejvíce uplatňují lasery plynové a chemické, zejména proto, že mají nejvyšší energetickou účinnost. Plynové lasery využívají ke své činnosti elektrického výboje ve vzácných plynech, nejčastěji héliu, neonu či argonu. Chemické lasery čerpají energii z chemických reakci směsí různých látek, např. oxidu uhličitého, dusíku nebo chlóru. Určitou nevýhodu představuje skutečnost, že vyzařují vesměs infračervené záření, které je silně pohlcováno atmosférou.
Zcela zvláštní kategorii pro ryze vojenské aplikace pak představuje tzv. rentgenový laser (také xaser, podle paprsků X), jehož konstrukci prosadil v 80. letech Edward Teller, tvůrce vodíkové bomby. Rentgenový laser, jak napovídá název, usměrňuje elektromagnetické záření na frekvencí odpovídající rentgenovým paprskům. Je výjimečný také tím, že nepůsobí teplem, nýbrž rázovou vlnou, která cíl doslova roztrhne.
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