Phalanx v nové roli

Námořní protivzdušný obranný systém Phalanx je snad nejrozšířenější zbraní svého druhu na světě. Proti nejnovějším protilodním střelám už však jeho palebná síla nestačí. Objevilo se ale jiné zadání, které může tento kanon úspěšně plnit. Firma Raytheon nabídla pozemní variantu kompletu Phalanx americké armádě, která potřebuje prostředek ochrany proti dělostřeleckým granátům, raketám a minám. A pozemní Phalanx slaví úspěchy.

Nová příležitost
V roce 1977 začala sériová výroba námořního protivzdušného systému Mk 15 Phalanx, který byl založen na úspěšném 20mm leteckém kanonu M61A1 Vulcan. Tento systém se postupně objevil na přibližně dvou stovkách válečných plavidel USA i jejich spojenců po celém světě a získal si velice dobré jméno. K hlavním zahraničním uživatelům patří Velká Británie, Kanada, Austrálie, Japonsko a Izrael. Phalanx je autonomní zbraňový systém, jehož hlavním posláním je ochrana lodí před protilodními řízenými střelami, které dokázaly prorazit bariéru obranných řízených raket. Phalanx tak představuje jakousi „poslední záchranu“.
Komplet Phalanx je stále výbornou zbraní proti podzvukovým řízeným střelám, jichž je dosud většina. Ale s tím, jak se rozšiřuje vlastnictví nadzvukových protilodních střel (zejména ruské a čínské výroby), začíná se Phalanx stávat stále více nedostačujícím. Nejvýkonnější protilodní střely už dosahují trojnásobku rychlosti zvuku a v pásmu dostřelu Phalanxu se pohybují prostě příliš krátkou dobu na to, aby je jeho 20mm projektily spolehlivě zničily. Na novějších lodích se proto objevují rychlopalné kanony větších ráží (30, 35 nebo 40 mm), popř. speciální řízené rakety krátkého doletu, např. americké RAM.
Počátek 21. století a zejména globální války proti terorismu však přinesl nové hrozby, kterým je nutno čelit. Američtí vojáci působící v Afghánistánu a Iráku jsou permanentními cíli útoků pomocí minometů a primitivních dělostřeleckých raket. Existuje i vážné nebezpečí podobných útoků proti důležitým objektům na územích západních zemí, jako jsou mj. vojenské základny, chemické provozy či jaderné elektrárny. V krajním případě by se podobný útok svými účinky mohl vyrovnat nasazení zbraní hromadného ničení.
Americká armáda proto v roce 2004 zahájila projekt C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortars), jehož účelem je získat účinný komplet pro likvidaci dělostřeleckých raket, granátů a min na krátké vzdálenosti s kruhovým pokrytím. Systém má být mobilní, ale není požadována schopnost střelby za pohybu. V každém případě však musí být naprosto automaticky fungující s tím, že operátor pouze vydává pokyn ke střelbě. A producent systému Phalanx, zbrojní firma Raytheon, rozpoznala v tomto zadání výbornou příležitost. Během několika měsíců vyvinula a nabídla armádě Land-Based Phalanx Weapon System.

R2-D2 do Iráku
Systém LBPWS s jistými změnami přebírá nejmodernější námořní verzi systému Phalanx, jež nese označení Block 1B. Původní podoba je instalována na palubě lodí, kdežto verze pozemní je namontována na taženém návěsu. Podstatnou výhodu při této konverzi představoval fakt, že námořní Phalanx je na vlastní lodi zcela záměrně co nejméně závislý; vyžaduje vlastně pouze povely od operátora a dodávku elektrické energie. Na návěs tedy stačilo instalovat jen prostor pro obsluhu a elektrický generátor.
Základnu systému představuje mohutný hranolovitý podstavec, kde je uložen elektrický motor pro změnu odměru lafety, jehož rozsah je kruhový. Na lafetě se nalézá další elektrický motor, tentokrát pro změnu náměru kanonu; ten se pohybuje od –25 do +85 stupňů. Oba motory jsou zárukou mimořádně velké rychlosti otáčení v obou rovinách, která dosahuje téměř 120 stupňů za vteřinu! LBPWS využívá 20mm šestihlavňový rotační kanon M61A1 Vulcan, jehož pohon je pneumatický. Rychlost palby lze nastavit na 3000 nebo 4500 výstřelů za minutu. Ke zbrani je připojen zásobník s 1500 náboji; námořní verze obvykle střílí průbojnou municí vyrobenou z ochuzeného uranu, ale pozemní verze Phalanxu v zájmu snížení případných vedlejších škod v obydlených oblastech užívá tříštivo-trhavé střelivo, které má navíc autodestrukční roznětku. Maximální účinný dostřel kanonu se pohybuje kolem 2000 m.
Na horní straně kanonu se nalézá charakteristické mohutné těleso se senzory, díky jehož tvaru dostal Phalanx přezdívku R2-D2, neboť těleso připomíná stejnojmenného robota z Hvězdných válek. Ve válcové části tělesa je umístěna velká anténa sledovacího radaru, jež sleduje jednak cíl a jednak dráhu vlastních střel; řídicí počítač podle principu „closed-loop“ nastavuje náměr a odměr zbraně tak, aby proud střel směřoval na cíl. Polokulovitý vrchlík tělesa ukrývá anténu menšího radaru pro vyhledávání cílů. Po boku senzorového tělesa se nachází televizní kamera a infračervený senzor FLIR. Celý komplet LBPWS na návěsu váží 24 tun.
První testy popsaného prostředku se uskutečnily v listopadu 2004. Komplet se velice osvědčil a dokázal zničit až 80 % dělostřeleckých granátů, raket a min, které se dostaly do jeho dosahu. Poradil si s širokým spektrem cílů od 82mm min po 155mm granáty, ale kromě toho předvedl schopnost ničit pozemní hrozby, např. automobily se sebevražednými útočníky. Zkoušky byly tak úspěšné, že na podzim 2006 byl první kus LBPWS dopraven na americkou základu poblíž Bagdádu. V této chvíli už je v Iráku zřejmě rozmístěno několik exemplářů; kromě amerických jde o minimálně jeden ve vlastnictví britské armády. Firma Raytheon už oznámila, že pracuje na další verzi C-RAM, která bude mít stejnou lafetu a senzory jako LBPWS, ale místo 20mm kanonu bude využívat malou laserovou zbraň.
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