Lasery firmy BoeingELMTTHELMTTH:
Paprskové zbraně proti bezpilotním letadlům

Zprávy ze syrského a iráckého bojiště varují, že Islámský stát stále častěji používá malé drony jako nosiče bomb. Dramaticky tedy vzrůstá důležitost obrany proti bezpilotním letadlům a šíří se speciální systémy pro tento účel. Snad nejvíce exotický princip představují laserové zbraně, které hodlá v této roli používat americká armáda.

Není žádným tajemstvím, že americké ozbrojené síly podporují vývoj energetických zbraní se střídavými úspěchy už mnoho let. Některé hlasitě propagované programy (např. protiraketový laser ABL na dopravním letadle Boeing 747) sice skončily neúspěšně, ale přes různé potíže se přece jen blíží doba, kdy budou ničivé laserové zbraně připraveny k operačnímu použití. Mezi nejdůležitější oblasti jejich působení od začátku patří tzv. C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortars), tedy ničení dělostřeleckých raket, granátů a min, k čemuž se v posledních letech stále významněji připojuje „Anti-UAV“ či „Anti-dron“, tzn. ničení bezpilotních letadel, což je i jedno z hlavních poslání laserových zbraní firmy Boeing.

Od chemikálií k pevnému prostředí
Svého času zajisté nejznámějším laserem kategorie C-RAM byl systém zvaný THEL (Tactical High-Energy Laser), který pocházel od firmy Northrop Grumman. Na projektu se podílel také Izrael a v principu šlo o chemický deuterium-fluoridový laser. Po původní statické podobě byl zkonstruován mobilní MTHEL, ale v roce 2005 byl projekt zastaven kvůli vysokým nákladům a potenciálně problematickému využití v boji. Chemické lasery totiž potřebují nejen elektřinu, ale i zásoby chemikálií, což pochopitelně znamená větší objemové a hmotnostní nároky. Proto se zájem vojáků obrátil k laserům s pevným prostředím (Solid-State Lasers), které si veřejnost obvykle spojuje s využitím drahokamů, ale ve skutečnosti se daleko častěji používají speciální skla s přídavkem vzácných kovů. V každém případě tyto lasery potřebují jen elektřinu, a proto se jim dnes ve vojenství přisuzují mnohem větší perspektivy. Armáda, letectvo, námořnictvo a námořní pěchota tedy financují řadu projektů laserových zbraní, mezi nimiž dominují ty, které mají ničit malé a rychlé, ale nepříliš odolné cíle. Právě pro takové účely se lasery hodí nejlépe a do jisté míry mohou posloužit jako náhrada klasických kinetických (palných) zbraní, ačkoliv kompletně je patrně nahradit nemohou. Navzdory řadě výhod laserů, jako je téměř „absolutní“ rychlost paprsku a obrovská hustota přenášené energie, totiž jejich efektivitu výrazně omezuje počasí a terén, jelikož je nezbytná přímá viditelnost cíle. Pořád platí, že lasery jsou náročné na spolehlivou dodávku velkého množství elektřiny, ovšem pro protivzdušnou obranu na krátkou vzdálenost se jedná o zbraně potenciálně vysoce účinné.

HEL MD na šasi vozidla Oshkosh
To dokázalo mj. cvičení Maneuver Fires Integrated Experiment, které se konalo v dubnu 2016 na základně Fort Still pod vedením US Army Space and Missile Defense Command. Zkoušky tam prodělal mj. jeden ze systémů firmy Boeing, resp. její divize Directed Energy & Strategic Systems (DSES). Jeho původní provedení vzniklo již na počátku této dekády a neslo označení HEL TD (High-Energy Laser Technology Demonstrator), ovšem po přesunutí na samohybnou platformu obdrželo název HEL MD (High-Energy Laser Mobile Demonstrator), jelikož se (na rozdíl od THEL) vždy počítalo hlavně s mobilní podobou. Podvozek zde představuje nákladní automobil Oshkosh HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) se čtyřmi nápravami, základní typ těžkého logistického vozidla v US Army. Na jeho podvozku se nachází rozměrná skříňová nástavba, jež ukrývá dieselelektrický generátor a vlastní laserovou zbraň, resp. pevné prostředí, v němž se vytváří koherentní světelný paprsek. Na střeše oné skříňové nástavby pak nese přístroj BCD (Beam Control Director), tj. malou otočnou věžičku, ve které je instalováno zrcadlo s průměrem půl metru ke směrování paprsku a dva infračervené senzory, jeden určený pro zjišťování cílů a druhý pro jejich sledování. Coby kuriozita se dá dodat, že operátor laseru užívá ovladač z herního systému X-box. První zkoušky prodělal systém HEL MD v roce 2013 s laserem o výkonu 10 kW, s nímž zasahoval minometné granáty, avšak už tehdy sestřelil také malý bezpilotní terčový letounek MQM-170 Outlaw.

Testy kompletů HELMTT a CLWS
V roce 2014 prodělal HEL MD důležitou změnu, neboť původní laser s výkonem 10 kW, jenž vycházel z komerčně dostupného typu, byl nahrazen novým laserem, jenž disponuje výkonem 60 kW a již reprezentuje speciální vojenský výrobek. V roce 2016 se změnilo rovněž označení celého projektu, z něhož se stal HELMTT (High-Energy Laser Mobile Test Truck). To jednak odkazuje na spojení s automobilem Oshkosh HEMTT a jednak možná sehrálo roli i to, že toto označení lze vyslovit jako „Helmet“ („Přilba“). Pod novým jménem se laser zúčastnil i onoho cvičení, v němž demonstroval schopnost sestřelovat bezpilotní letouny kategorie Class 2, tedy o hmotnosti mezi 22 a 55 librami (10 až 25 kg). Vedle toho snadno zlikvidoval také komerčně dostupnou kvadrokoptéru, tedy dron přesně z té kategorie, kterou pro své útoky začal nedávno používat Islámský stát. Jeden paprsek byl směrován také na notebook, z jakého se drony často řídí, a asi nebylo překvapivé, že jej laser zcela zničil. Pozoruhodná je též nenáročnost výstřelu z laseru, jelikož na výrobu elektřiny pro každý puls stačí množství nafty, jež by zaplnilo jeden až dva kávové šálky a nestálo by víc než 30 USD! Vedle toho značka Boeing předvedla i jiný, ještě mobilnější komplet CLWS (Compact Laser Weapon System, vyslovuje se jako „Claws“, tedy „Drápy“), který má výkon 2 kW. Primárně je určen pro ničení dronů Class 1, tedy o váze do 20 liber (9 kg), a sice na vzdálenost do 3 km, popř. k vyřazování senzorů na dálku až 7 km. Zařízení o hmotnosti 270 kg lze rozložit na čtyři celky (každý přenášený jedním mužem) nebo namontovat např. na lehké automobily nebo helikoptéry.

Laserové plány US Army a USMC
CLWS již také demonstroval svoji schopnost sestřelovat malé bezpilotní letouny a armáda má v plánech integrovat zbraně firmy Boeing na několika úrovních své protivzdušné obrany. Sám HELMTT se zřejmě sériové výroby nedočká, protože je přece jen příliš velký, avšak přesto se s ním nadále počítá jako s experimentální platformou, protože ještě v tomto roce by se na něm měl objevit laser o výkonu dokonce 100 kW. To již postačuje i k ničení menších pilotovaných letounů či vyřazení nepancéřovaných vozidel. Plánuje se také propojení laserů s výkonnějšími senzory, zejména radary AN/MPQ-50 PAR, AN/MPQ-53 Patriot a AN/MPQ-64 Sentinel, což má výrazně zvýšit schopnost včasného zjištění hrozby. Laser o výkonu řádově desítek kW má být výhledově usazen na střední nákladní automobil řady Oshkosh FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles), zatímco menší lasery (zhruba na úrovni CLWS) se mají objevit na lehkých vozech HMMWV a JLTV či na obrněném transportéru Stryker. Onen poslední projekt již běží a „laserový Stryker“ alias MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy Laser), jenž nyní nese zbraň s výkonem 5 kW, absolvoval první testy v říjnu 2016. Námořní pěchota rozvíjí program GBAD DEOM (Ground-Based Air Defense Directed Energy On-the-Move), který zahrnuje tři lehká terénní vozidla HMMWV či JLTV, jedno s laserem o výkonu 30 kW, druhé s radarem a třetí velitelské. Systém vyvíjený zejména k ochraně expedičních jednotek námořní pěchoty by měl demonstrovat svoje plné schopnosti již v tomto roce.
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