Německé infračervené přístroje

Mezi „tajné“ či „zázračné“ zbraně nacistické Třetí říše se nejčastěji řadí ponorky, proudová letadla, řízené rakety či dalekonosná děla. Podstatně menší pozornost se věnuje technologiím, které možná nejsou tak atraktivní, ale přesto velice významně ovlivnily dějiny válek. Příklad takové technologie představují infračervené přístroje nočního vidění, protože v tomto oboru Německo jednoznačně předstihlo zbytek světa a z výsledků práce německých vědců dlouho čerpali vědci a vojáci vítězných mocností.

Pasivní a aktivní přístroje
Kořeny německého vojenského využití infračervených paprsků sahají do roku 1933. Doktor Edgar Kutzcher působící na Berlínské univerzitě zjistil, že sulfid olovnatý (zvaný též galenit) vykazuje jev známý jako fotovodivost, tedy změnu elektrického odporu při ozáření určitými vlnovými délkami světla. Tato změna odporu byla nejsilnější právě v oblasti infračervených paprsků. Tímto objevem Německo získalo výrazný náskok před USA a Velkou Británií, kde se vědci zabývali nepříliš vhodným sulfidem thalia. O tři roky později začala známá německá firma AEG pracovat na prvním zařízení pro noční vidění, jež využívalo Kutzcherova objevu, a za další tři roky byl úspěšně otestován prototyp. V průběhu druhé světové války pak vzniklo několik infračervených systémů pro pozemní, letecké i námořní síly, které se označovaly jako Unterrot-Nachtsichtgeräten, tedy infračervené přístroje nočního vidění. Vyráběly je zejména společnosti AEG a Leitz.
Německá infračervená zařízení lze v zásadě rozdělit na plně pasivní a pasivně-aktivní. První kategorie se označovala jako BG (Beobachtungsgerät, pozorovací přístroj) a byla založena na pasivním příjmu infračerveného záření cíle. Tehdejší úroveň technologie však neumožňovala adekvátní chlazení přístroje, takže citlivost nebyla příliš vysoká. Pasivní přístroje se používaly zejména na nočních stíhacích letounech Bf 110 a Do 217, které mohly vyhledávat spojenecké bombardéry na základě tepla vyzařovaného jejich pracujícími motory. Kromě toho existovaly i pěchotní a dělostřelecké pasivní pozorovací přístroje.
Většího rozšíření doznaly systémy pasivně-aktivní, mezi než patřily typy sérií FG (Fahrgerät, řidičský přístroj) a ZG (Zielgerät, zaměřovací přístroj). Aktivní část představoval infračervený reflektor (UR-Scheinwerfer), což mohl být buďto klasický světlomet opatřený infračervenými filtry, nebo speciálně konstruovaný zářič. Vojáci těmto lidským okem neviditelným paprskům přezdívali „schwarze Licht“, tedy černé světlo. Infračervené paprsky se pak odrážely od cíle a jeho okolí a byly zachyceny pasivní částí přístroje, která se jmenovala Bildwandler (obrazový měnič). Jeho základem byla kruhová destička ze sulfidu olovnatého zapojená do elektrického obvodu. Na základě dopadu paprsků se měnil odpor různých částí destičky, což samozřejmě ovlivňovalo průchod elektřiny obvodem. Výsledkem byla sekvence elektrických signálů, jež určovaly pozici různě ozářených částí destičky. Signály byly posléze zesíleny zesilovačem a přivedeny do koncové části přístroje, kterou byla malá televizní obrazovka. Zesílené signály vychylovaly proud elektronů v katodové trubici obrazovky a vytvářely na ní černobílý obraz odpovídající tomu, co v infračerveném pásmu „viděla“ destička. Infračervené paprsky se tak změnily na obraz viditelný pro lidské oko.

Infračervené přístroje řady FG
Prvním infračerveným přístrojem vyzkoušeným v roce 1939 byl ZG 1221 určený pro 37mm protitankový kanon PaK 35/36 L/45. V roce 1942 byl aplikován také na 75mm protitankový kanon PaK 40 L/46 a objevil se i na 76,2mm samohybném protitankovém kanonu Marder II. Masově se vyráběly především přístroje FG 1223, které nebyly používány jen pro řidiče, jak naznačoval název, ale též pro střelce a velitele vojenských vozidel. FG 1223 měl ohniskovou vzdálenost 90 mm, zorný úhel 30 stupňů a dosah přibližně 400 metrů. Zpravidla se spojoval s infračerveným světlometem o průměru 20 cm a výkonem 200 wattů. Na východní frontě se FG 1223 používal i jako čistě pasivní, protože nízké teploty vzduchu umožňovaly dostatečný kontrast mezi okolím a cílem. Uvádí se, že při zimních nočních operacích bylo možno zjistit nepřátelský tank na vzdálenost až 8000 metrů!
Na bázi úspěšného modelu FG 1223 pak byl vyvinut přístroj FG 1250 Sperber konstruovaný zejména pro legendární střední tanky PzKpfw V Panther. První testy tohoto zařízení začaly v roce 1943 a první upravené tanky se objevily na bojišti v létě 1944. Na pozorovací kopuli velitele na horní části věže měly instalovaný stojan s infračerveným světlometem a měničem obrazu. Kromě původních světlometů o průměru 20 cm se používaly i reflektory o průměru 36 cm. Dosah kompletu FG 1250 se pohyboval mezi 400 a 600 m a obdrželo jej asi padesát tanků Panther. Na několika kusech se dokonce objevila hned trojice těchto přístrojů, protože kromě kopule velitele byly instalovány i na stanovišti střelce a vpředu u řidiče. FG 1250 se uplatnily rovněž na protiletadlových prostředcích SdKfz 251/21 Falke, což byly polopásové obrněné transportéry se třemi 15mm kulomety MG 151/15. V menším měřítku se zkoušely i na další německé technice, např. na tancích PzKpfw IV a PzKpfw VI Tiger a stíhačích tanků Jagdpanther, Hetzer a Hornisse.
Na podporu operací techniky vybavené kompletem FG 1250 Sperber bylo dokonce vyvinuto speciální „ozařovací“ vozidlo. Jednalo se o další modifikaci transportéru SdKfz 251 nazvanou SdKfz 251/20 Uhu. Na jeho korbě se nacházel systém FG 1251, který se skládal z obrovského infračerveného světlometu o průměru 60 cm a výkonu 6000 W a měniče obrazu s ohniskovou vzdáleností 400 mm. Vozidla Uhu se často pohybovala pod ochranou tanků Panther a vozidel Falke a ozařovala pro ně cíle na bojišti. Řidiči vozidel Falke a Uhu měli k dispozici přístroje FG 1252, které kombinovaly menší rozměry FG 1223 s efektivitou FG 1250. Vůbec největší německý infračervený přístroj ovšem měla pobřežní obrana. Komplet Mösel měl infračervený světlomet o průměru 1,5 m a výkonu 16 000 wattů, takže jeho měnič obrazu nabízel kvalitní obraz na vzdálenost až 7000 metrů.
Vedle přístrojů pro noční vidění se v Německu zkoušely i infračervené komunikační přístroje, což byla odpověď na nepřátelské odposlechy rádiového spojení. Na podvozek osmikolového obrněného vozidla SdKfz 234/2 Puma byl instalován infračervený světlomet s výkonem 200 wattů a odrazové zrcadlo o průměru 30 cm. Tato vozidla mohla předávat šifrované zprávy na vzdálenost až 10 km. Prototyp byl vyzkoušen v boji, a dokonce byla postavena i modifikace se světlometem o výkonu 2000 W, ale to už válka skončila.

Systém ZG 1229 Vampir
Vrcholem německé infračervené technologie však byl jednoznačně puškový noční zaměřovač označený ZG 1229 Vampir. Byl určen pro 7,92mm útočnou pušku Sturmgewehr 44 a jednalo se o vůbec první přístroj tohoto druhu na světě. Na zbrani StG 44 byl instalován měnič obrazu s ohniskovou vzdáleností 75 mm a zorným úhlem přibližně 2 stupně. K němu byla připojena infračervená lampa o průměru 125 mm a výkonu 25 wattů. Tyto dvě části vážily dohromady asi 2,25 kg. Voják s přístrojem Vampir musel nést rovněž dva zdroje energie, a to 30voltovou baterii pro světlomet v dřevěné schránce a menší baterii pro měnič obrazu v pouzdru původně určeném pro plynovou masku. Obě tělesa o celkové hmotnosti zhruba 13,5 kg byla připojena k rámu Tragestelle 39, který voják nesl na zádech jako batoh.
Komplety Vampir se na pušky StG 44 montovaly v továrně C. G. Haenel v Suhlu a oficiálně se poprvé objevily v boji v únoru 1945. Podle vzpomínek některých veteránů se však takové přístroje dostaly na frontu už někdy počátkem roku 1944. V každém případě je ovšem známo, že před bojovým nasazením byly komplety Vampir několik měsíců testovány, a to obzvláště zavrženíhodným způsobem, totiž na vězních v koncentračních táborech. Účinný dosah měniče obrazu byl asi 100 metrů, v chladném vzduchu i více, ale vysoká hmotnost přístroje výrazně komplikovala přesné míření puškou, takže větší dosah by stejně nebylo možné využít. Uvádí se, že ZG 1229 byly pokusně namontovány také na odstřelovačské pušky Walther G 43(W) a na pěchotní kulomety MG34 a MG42. Vojáci vybavení zbraněmi se systémy Vampir dostali trefnou přezdívku Nachtjäger (noční lovci).
Už během války se objevovala různá hlášení o německých střelcích, kteří nějakým záhadným způsobem dokázali zabíjet i v noci, ale těmto zprávám nebyla věnována přílišná pozornost. O to větší překvapení potom způsobily nalezené exempláře ZG 1229, protože tento systém jasně překonával vše, co Spojenci dosud vyvinuli. Američané i Sověti celý systém Vampir vlastně okopírovali a pouze mírně vylepšili. Americká verze označená M3 Sniper Scope byla bojově nasazena už v korejské válce a používala se ještě ve Vietnamu. V té době už však existovaly kvalitní plně pasivní infračervené přístroje a také zařízení nočního vidění zesilující zbytkové světlo. ZG 1229 Vampir ale zůstává prvním nočním puškovým zaměřovačem a těch několik dochovaných kusů má nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
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