Aktivní optická neviditelnost

Technologie optické neviditelnosti vojenské techniky zdánlivě patří do sci‑fi. Zprávy z posledních let ale ukazují, že vývoj letadel neviditelných pro lidské oko výrazně pokročil a takové stroje brzy budou nebo snad již jsou bojeschopné.

Pojem neviditelnosti nebo obtížné zjistitelnosti bývá spojován s radary či infračervenými senzory. Původní smysl tohoto slova je však přece jiný a vztahuje se k viditelnému světlu, tedy ke světlu vnímanému lidským okem. Systémy optické neviditelnosti byly zdánlivě zapomenuty, ale v poslední době se o nich znovu začíná vážně mluvit.

Projekt Yehudi
Technologie optické neviditelnosti lze obecně dělit na pasivní a aktivní. K pasivním patří samozřejmě kamufláž, tj. maskovací nátěr, ale také poněkud kurióznější průhledná letadla. Dnes už se málo ví, že za první světové války i v meziválečném období opravdu létaly stroje potažené průhledným materiálem. Výsledky jejich zkoušek i nasazení byly však dost rozporné a nakonec se v těchto pokusech nepokračovalo.
Do kategorie aktivní optické neviditelnosti jsou řazeny prvky, které jsou spojeny s vyzařováním elektromagnetického záření či jinou formou přeměny energie. Nejstarší formou aktivní optické neviditelnosti je nasvícení povrchu letadla. Jeho podstatou je fyzikální efekt zvaný izoluminiscence, což znamená neschopnost lidského oka rozlišit dva objekty, jež mají stejnou svítivost. Jako první jej v roce 1942 využilo americké námořnictvo, jehož hlídkové letouny se snažily vyhledávat a ničit německé ponorky v Atlantiku. Problém byl v tom, že na světlém pozadí oblohy se dal tmavý letoun zpozorovat na víc než dvacet kilometrů, takže posádka ponorky měla dost času na ponoření.
Američané zahájili projekt s krycím označením Yehudi. Použili protiponorkový bombardér B‑24 Liberator a na spodní část jeho trupu a motorových gondol a na náběžnou hranu křídla umístili soustavu výkonných světel. Podobně byly upraveny také letouny TBM‑3D Avenger. Testy ukázaly, že takto „nasvícené“ stroje lze objevit teprve na vzdálenost tří kilometrů. Letouny se světly úspěšně létaly až do konce roku 1942, kdy se kvůli ponorkovým radarům stalo toto opatření neúčinným.

Informační embargo
Myšlenka nasvícení povrchu letadel byla znovuobjevena za války ve Vietnamu. Americký stíhač F‑4 Phantom II byl větší, a proto i lépe pozorovatelný než sovětský MiG‑21. Pentagon chtěl tento problém nějak vyřešit a zahájil dodnes částečně tajný program Compass Ghost. Několik F‑4 bylo opatřeno speciálním modrobílým nátěrem a soustavou světel na trupu a křídle. Modifikované F‑4 byly o asi 30 procent méně viditelné okem, jenže naopak prudce posílila jejich tepelná stopa. A na velkou vzdálenost je navíc prozradil proslulý tmavý dým z motorů J79.
Další impuls pro vývoj nasvícení povrchu znamenaly technologie optických vláken a světlo vyzařujících diod (LED), které mají výrazně nižší tepelné vyzařování a jsou energeticky účinnější. Nasvícení optickými vlákny bylo plánováno pro pokusné letouny Lockheed Have Blue, což byly demonstrátory F‑117, ale havárie jednoho z nich tento program předčasně ukončila. Je ale velmi charakteristické, že o tomto aspektu programu stealth se tehdy hovořilo minimálně. Na konci 80. let bylo ze strany amerických ozbrojených sil uvaleno na optickou neviditelnost téměř úplné informační embargo. Jakékoli zmínky o tomto druhu technologií byly oficiálně dementovány, odmítány jako spekulace a promptně odkazovány do říše městských legend.
Až na přelomu století začalo postupně vycházet najevo, že USA se v průběhu 90. let intenzivně zabývaly různými technologiemi pro zajištění neviditelnosti nejen letadel, ale rovněž pozemní techniky a lodí. V poslední době už se o takovýchto projektech hovoří oficiálně. Dále se ukazuje, že kromě USA se jimi zabývá i Evropa, Rusko a Čína. Jaký je tedy současný stav technologií pro aktivní optickou neviditelnost?

Jak uniknout raketám?
Vedoucí roli v této oblasti nepochybně hrají Američané. Stále pracují na zdokonalení nasvícení povrchu, tentokrát už pomocí světelných diod LED s měnitelnou svítivostí. Úroveň nasvícení povrchu se tak adaptuje na aktuální stav oblohy, což zajišťuje světelné čidlo na horní straně letounu. Tento systém měl např. bezpilotní prostředek Lockheed RQ‑3 DarkStar a údajně jej mají dostat i stroje RQ‑4 Global Hawk.
Mimořádná pozornost se věnuje metodám, které by mohly přispět ke zmatení střel vzduch‑vzduch krátkého dosahu. Jejich moderní typy už totiž nesledují pouze tepelné vyzařování letounu, ale orientují se i jinak. Například mohou odlišit skutečný cíl od klamného podle identifikace obrysů. Proto se provádějí pokusy s optickými vlákny, fluorescenčními panely nebo pásy diod LED, které svým zářením „rozmazávají“ obrysy letadla, takže střela je nedokáže přesně rozlišit.
Americké letectvo však v současné době nejvíce sází na dvojici špičkových technologií, jež umožňují v doslovném smyslu měnit barvu povrchu letadla. Přesněji řečeno jde o materiály, které mění vzhled na základě elektrického náboje nebo proudu. První kategorii představují elektrochromatické kovové slitiny, které jsou schopné měnit pouze barvu. Pokročilejší úroveň znamenají elektroluminiscenční materiály na bázi polyanilínu, které jsou za normálních podmínek průhledné, avšak pomocí elektřiny mohou kromě barvy měnit také svítivost. Jde o tentýž princip, který využívají běžné LCD displeje.
Elektrochromatický povrch je další metodou vhodnou k oklamání řízené protiletadlové střely. Některé z nich se totiž zaměřují na světlá místa na povrchu letadla, která vznikají díky odrazu slunečního světla od některých částí stroje. Podle polohy této „horké skvrny“ může autopilot střely určit vhodnou trajektorii pro útok. Povrch měnící barvu ze světlé na tmavou a naopak by ovšem způsobil, že „horká skvrna“ by se rychle přesouvala, což by mohlo blížící se raketu naprosto zmást. Této technologii se říká „Flickering Skin“. Elektrochromatické panely se zkoušely mj. na letounu FISTA II (Flying Infrared Signatures Technology Aircraft), což byl modifikovaný tanker KC‑135E.

Aktivní kamufláž
Elektroluminiscenční hmoty mají sloužit především jako základ pro aktivní kamufláž, tedy povrch přizpůsobující se pozadí na základě dat z optických senzorů. Palubní počítač pak rozhoduje o barevném a světelném nastavení jednotlivých segmentů povrchu letadla. Cílem není vytvořit doslovně neviditelný letoun, ale co možná nejvíce znesnadnit jeho zjištění a sledování. Dnes už je možné, aby stroj měnil barvu podle jednoduchých neutrálních pozadí, např. moře, pouště nebo oblohy.
Takový povrch byl zřejmě zkoušen na demonstrátoru Boeing Bird of Prey. Aktivní kamufláž či „chytrou kůži“ (smart skin) mají mít např. pozdější série strojů F‑22 Raptor. Vzhledem k vysoké míře utajení obklopující tento letoun ovšem nelze vyloučit, že jsou tak vybaveny už současné F‑22. „Chytrá kůže“ je vyvíjena také pro bezpilotní letouny X‑45 a X‑47. Nějaká forma aktivní optické neviditelnosti se pravděpodobně uplatní i na typu F‑35 Lightning II a perspektivním bombardéru, což by mohl být např. F/B‑22 Raptor Bomber (více v ATM 5/2005).
Nejde však jen o letadla. Armádní výzkumné středisko v Naticku se zabývá metodami aktivní neviditelnosti pro uniformy. Zatím největších úspěchů bylo dosaženo s oblekem, jež má mezi dvěma vrstvami látky elektrochromatickou kapalinu, takže může měnit barvu podle elektrického náboje. Zkoušely se ale i jiné metody jako syntetické vlákno, u kterého lze chemicky ovlivnit odraz některých vlnových délek světla.
A co zbytek světa? Britská vláda uvolnila informace o projektu Chameleon, jenž je zaměřen zejména na nasvícení povrchu pomocí optických vláken a diod. V rámci programu létá jeden upravený cvičný letoun Hawk a několik bezpilotních letadel. Firma EADS sdělila, že vyvíjí „chytrou kůži“ pro letadla i řízené střely. Rusové oznámili, že nový stíhací letoun Suchoj PAK FA se bude vyznačovat rovněž „obtížnou zjistitelností ve viditelné části spektra“, a podobné informace prosakují také o čínské stíhačce J‑XX. Začíná se zdát jako velmi pravděpodobné, že nějaká forma aktivní optické neviditelnosti se stane standardním prvkem pro bojové letouny 5. generace.
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