LOSAT:
Wolframový zabiják

Od příštího roku bude armáda USA disponovat protitankovou řízenou střelou, která je zřejmě nejúčinnější zbraní svého druhu na světě. Podle činitelů US Army dalece překonává vše, co bylo v této oblasti dosud předvedeno. Její ničivé síle by neměl odolat pancíř žádného existujícího ani vyvíjeného tanku.

Téměř všechny současné protitankové řízené střely se shodují v tom, že používají kumulativní bojovou hlavici. Existuje jen několik výjimek. Americká BGM‑71F TOW‑2B (ATM 7/2003) útočí pomocí projektilu formovaného explozí, zatímco některé ruské střely (ATM 8/2003) mohou nést termobarickou hlavici. Ale tou nejvýraznější výjimkou je LOSAT.

Všechno stojí na rychlosti
Ačkoli se termínem LOSAT (Line‑Of‑Sight Anti‑Tank) obvykle rozumí právě ona protitanková střela, z technicky korektního hlediska se jedná o název celého kompletu, který kromě protitankové rakety zahrnuje i sofistikovaný systém řízení palby. Vlastní střela je pak označena jako MGM‑166A KEM (Kinetic Energy Missile). Výrobcem je firma Lockheed Martin, resp. její divize Missiles and Fire Control z Dallasu v Texasu.
Jak už napovídá název, je to jediná protitanková řízená střela, která nespoléhá na účinek výbušné nálože a ke zničení cíle využívá čistě kinetickou energii vlastního pohybu. Fyzikální zákony říkají, že pohybová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a na druhé mocnině jeho rychlosti. Z tohoto důvodu byl kinetický průraz pancíře dosud vyhrazen podkaliberním střelám z tankových kanónů, protože jen ony mohly dosahovat potřebných rychlostí (úsťová rychlost špičkové tankové munice se pohybuje okolo s1900 m/s). Řízené střely s raketovým pohonem jsou výrazně pomalejší; jen několik málo typů (např. ruská 9M120 Vichr) je nadzvukových a většina typů dosahuje 200 až 300 m/s, což pro kinetický průraz pancíře moderního tanku zdaleka nestačí.
Střela KEM je ovšem poháněna speciálně pro ni vyvinutým raketovým motorem firmy ATK Tactical Systems Company. Tento motor na tuhé pohonné hmoty jí uděluje rychlost přes 1500 m/s, tedy asi 5400 km/h, což odpovídá 4,5násobku rychlosti zvuku! Celá střela váží asi 80 kg, z čehož přibližně 20 kg připadá na bojovou hlavici, kterou tvoří wolframový projektil ve tvaru protáhlého kužele.
Kinetická energie projektilu významně převyšuje energii všech známých typů kanonové průbojné munice. Uvádí se, že vysoká rychlost střely naprosto znemožňuje její zneškodnění pomocí systémů aktivní ochrany tanku a v kombinaci s wolframovým penetrátorem zajišťuje zničení všech obrněných bojových vozidel, která se ve službě objeví do roku 2020, a to i při zásahu do čelního pancíře.

Problémy s nosičem
Vývoj střely KEM byl oficiálně zahájen v roce 1988 jako součást programu AAWS‑H (Advanced Anti-tank Weapon System – Heavy). V roce 1990 se uskutečnilo výběrové řízení, kterého se zúčastnily firmy LTV (Link‑Temco‑Vought) a Texas Instruments. Zvítězila první z nich, možná i proto, že se soukromě zabývala výzkumem kinetické PTŘS již od počátku 80. let pod názvem HVM (HyperVelocity Missile).
První test se uskutečnil již v červnu 1990 na známé střelnici White Sands v Novém Mexiku, ale o dva roky později bylo v důsledku rozsáhlých škrtů v rozpočtu obrany rozhodnuto o zařazení programu LOSAT mezi „technologické demonstrátory“, čímž se vývoj značně zdržel. V roce 1996 bylo dokonce navrženo jeho zastavení, což se setkalo s překvapivě silnými protesty představitelů US Army. Ti pak nejen zabránili zrušení projektu LOSAT, ale nakonec docílili toho, že byl v roce 1997 obnoven v plném rozsahu a byl schválen pro vojskové zkoušky. Kontrakt přešel na společnost Lockheed Martin, která mezitím zakoupila divizi raket firmy Loral Vought (dřívější LTV).
Během celého vývoje se intenzivně diskutovalo o způsobu přepravy nové zbraně. Technologický demonstrátor byl umístěn na prodlouženém podvozku bojového vozidla M2 Bradley. Později se počítalo s modifikací lehkého tanku M8 Buford AGS (Armored Gun System), který byl v polovině 90. let prosazován pro výsadkové jednotky, ale nakonec neuspěl. Zkušební verze systému LOSAT byla tedy namontována na podvozek populárního automobilu HMMWV (Hummer). Toto provizorní řešení se ale později ukázalo být natolik efektivní, že bylo s menšími změnami přijato pro i definitivní produkční verzi.
V červnu 2001 úspěšně skončila první fáze testů systému LOSAT a ministerstvo obrany odsouhlasilo provedení vojskových zkoušek. V říjnu 2002 byly zahájeny dodávky prvních předsériových kusů ke známé 82. výsadkové divizi, která postupně obdržela 12 vozidel a 144 raket. První z osmnácti zkušebních střeleb se uskutečnila koncem července 2003 a dostupné zdroje uvádějí, že LOSAT zatím překonává veškerá očekávání. Pokud bude celá série testů úspěšná, pak bude příští rok zahájena sériová výroba. Americká armáda počítá se 170 komplety, které by měly být dodány v letech 2006‑2012.

LOSAT lze vysazovat na padáku
Celý komplet LOSAT je založen na upraveném terénním vozidle M1114 HMMWV a obsluhují jej tři muži. Na střeše automobilu se nachází rozměrné odpalovací zařízení pro dvě dvojice střel KEM, zatímco dalších osm střel může být převáženo na přívěsu. Zkušené posádce zabere nabití čtyř střel do odpalovacích trubic jen několik minut.
Hlavní výhodou původně dočasného umístění na podvozek HMMWV je vysoká mobilita systému. Kromě mimořádné pohyblivosti v těžkém terénu, kterou je ostatně celá modelová řada automobilů HMMWV proslulá, se vyznačuje i možností snadné přepravy vzduchem. Transportní letoun C‑130 může transportovat dva kusy, zatímco jeden lze převážet v závěsu pod vrtulníky UH‑60 a CH‑47 a pod konvertoplánem V‑22. Vozidlo lze také vysazovat na padáku, a to ve stavu okamžité bojové připravenosti.
Na horní části odpalovacího zařízení je umístěna pohyblivá paleta se senzory systému řízení palby. Obsahuje dva laserové dálkoměry‑zaměřovače a kombinovanou televizní a infračervenou kameru. Zadní prostor vozidla vyplňuje výkonný počítač systému řízení palby a rozsáhlé komunikační prostředky. Systém LOSAT je plně integrován do struktury „digitálního bojiště“, což mu mj. umožňuje přijímat a odesílat vizuální data v reálném čase.
Střela KEM využívá navádění po laserovém paprsku, tj. po celou dobu letu přijímá informace modulované v tomto paprsku a snaží se pohybovat v jeho ose. Systém řízení palby je schopen navádět současně dvě střely, ať už na jeden nebo na dva různé cíle. Předpokládá se, že během několika let budou k dispozici další varianty s jinými systémy navádění, např. pasivním infračerveným nebo pomocí milimetrového radiolokátoru. Uvažuje se také o jiných platformách než HMMWV, např. o obrněných vozidlech M2 Bradley nebo LAV III Stryker (ATM 3, 4 a 5/2003), a dokonce už se objevil návrh letecké verze.

Přenosná verze je na obzoru
Firma Lockheed Martin však v současnosti sleduje ještě mnohem ambicióznější cíl. Armáda USA projevila velký zájem o menší, kompaktnější verzi systému LOSAT, která je od roku 1999 vyvíjena pod názvem CKEM (Compact Kinetic Energy Missile). Oproti stávajícímu modelu bude mnohem kratší a téměř čtyřikrát lehčí (23 kg), ale přesto by měla mít stejný ničivý účinek.
Pokles hmotnosti bude totiž vyrovnán značným nárůstem letové rychlosti. CKEM by se měla pohybovat rychlostí přes 2000 m/s (asi 7800 km/h), tedy 6,5násobkem rychlosti zvuku! Pohybová energie bude oproti KEM zhruba poloviční, což zase vynahradí kvalitnější bojová hlavice (jako materiál připadá v úvahu keramika nebo ochuzený uran). Armáda požaduje účinný dosah od 400 m do 5 km, ale uvítala by rozšíření na interval od 200 m do 8 km.
Ve tomto fiskálním roce (tj. v polovině roku 2004) by mělo dojít k prezentaci funkčního prototypu skončí, čímž skončí první fáze vývoje CKEM. Ve fiskálních letech 2004 a 2005 bude následovat příprava sériové verze a proběhnou první zkoušky. Do té doby musí být dořešeno ještě několik významných problémů, zejména funkčnost raketového motoru, který umožní dosažení a udržení potřebné rychlosti.
Firma Lockheed může využít poměrně velké časové rezervy, protože CKEM zřejmě nebude zařazena do výzbroje dříve než v letech 2008‑2009. Je totiž primárně určena pro rodinu bojových vozidel Future Combat System (ATM 8 a 9/2003) a časový harmonogram tohoto ambiciózního projektu stále zůstává poněkud nejasný (některé analýzy hovoří dokonce až o roce 2015).
Kromě vozidel řady FCS ale armáda se střelou CKEM počítá i pro další platformy. Vzhledem ke svým rozměrům a výkonům bude vhodně doplňovat těžší střelu dlouhého dosahu Common Missile, která by měla od roku 2008 začít nahrazovat současné typy TOW a Hellfire. Common Missile s vícerežimovým naváděním a multifunkční bojovou hlavicí bude určena spíše pro těžší vozidla a letadla, zatímco CKEM se uplatní na lehčích vozidlech, dále např. na bezpilotních vrtulnících UCAR (více v rubrice Krátké zprávy v minulém ATM) a je téměř jisté, že vznikne i přenosná verze jako nástupce dnešních střel FGM‑148 Javelin. Jediný voják tak bude disponovat ničivou silou, která bude schopná vyřadit z boje jakékoli bojové vozidlo nepřítele.
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Technické parametry kinetických PTŘS

MGM‑166A KEM
CKEM (návrh)
Délka (mm)
2845
1200
Průměr (mm)
162
120
Hmotnost střely (kg)
80
23
Hmotnost hlavice (kg)
20
6
Letová rychlost (m/s)
přes 1500
přes 2000
Max. doba letu (s)
pod 5
pod 4
Max. dolet (m)
přes 4000
až 8000
Zdroj: Army Technology Website
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