Program Carmel:
Izraelská cesta k obrněncům budoucnosti

Dne 4. srpna publikovala izraelská armáda fotografie ze zkoušek tří demonstrátorů programu Carmel, jak se jmenuje vývoj obrněného bojového vozidla nové generace. Zbrojovky Elbit, IAI a Rafael představily svá řešení, jež mají sloužit jednak pro zrod zcela nové „rodiny“ vozidel a jednak pro modernizaci stávajících typů obrněnců.

Jen málo zemí má v moderní době takové zkušenosti s bojovým nasazením tanků jako Izrael a patrně žádná armáda se nemůže pochlubit tak impozantními výsledky v boji proti asymetricky postupujícímu nepříteli v městském terénu. Právě tyto zkušenosti představují jeden ze základů pro izraelský projekt Carmel, který byl zahájen roku 2015 s cílem vytvořit zcela nový koncept bojového vozidla. Hned na úvod je proto třeba zdůraznit, že nepůjde o „tank“ v dnešním slova smyslu, nýbrž o kvalitativně odlišný obrněnec, jenž by se měl stát čtvrtým standardním typem obrněného bojového vozidla v izraelské armádě.

Nově řešená bojová platforma
První informace o projektu nového bojového vozidla pro armádu židovského státu se objevily na konci roku 2012. Tehdy se užívalo označení Rakiya, což v hebrejštině znamená „horizont“, je to však též akronym pro Rekem Kravi Yabashti Atidi, tzn. bojové pozemní obrněné vozidlo budoucnosti. Tehdejší zprávy říkaly, že nový obrněnec bude zřejmě kolový a že by mohl vážit asi 35 tun, resp. mít poloviční hmotnost oproti nynějšímu tanku Merkava Mk 4. Zároveň bylo zdůrazněno, že to nebude „Merkava Mk 5“, nýbrž zcela jinak řešené vozidlo, jež má operovat zejména v městském a jiném složitém terénu. Dále se akcentovala vysoká úroveň elektroniky, která by měla dovolit působení na „digitálním bojišti“, a předpokládal se vývoj „rodiny“, resp. několika účelových provedení vozidla na shodném podvozku. Další podrobnější informace se objevily v listopadu 2015, kdy se začalo užívat i současné označení Carmel, což v hebrejštině znamená „čerstvý“, ale je to i akronym pro Cli Rekem Mitkadem Leyabasha, tj. „perspektivní obrněné vozidlo pozemních sil“. Obecná koncepce projektu se evidentně nezměnila, ačkoli se ve vizualizacích objevilo vozidlo na pásovém podvozku. Bojová hmotnost by se podle verze a konfigurace mohla pohybovat mezi 30 a 40 tunami.

Počítač jako třetí člen osádky
Byla oznámena i jedna z nejdůležitějších vlastností vozidla, a to osádka čítající jen dvě osoby. Nový obrněnec má být vybaven pokročilou sestavou elektroniky, která vedle výše zmíněného zapojení do informační sítě na „digitálním bojišti“ umožní de facto nahradit jednoho ze členů osádky. Přesněji řečeno, měla by převzít některé úkoly velitele a některé úkoly střelce, a tudíž pak bude pro roli střelce a velitele postačovat pouze jediný člověk. Typickým příkladem, jenž ilustruje tuto koncepci, je zničení nově nalezeného cíle. U současných obrněnců musí velitel a střelec spolupracovat na objevení cíle, jeho identifikaci a zaměření, pak je třeba natočit zbraně příslušným směrem a zahájit palbu. Pokud je ale vozidlo vybaveno „inteligentním“ systémem ovládání senzorů a zbraní, lze jednak značně zkrátit dobu trvání této činnosti (z řádově desítek sekund na pouhé jednotky sekund) a jednak zajistit, aby stačila jen jediná osoba, která na celý proces dohlíží a ve finále stiskne spoušť. Druhým členem osádky obrněnce Carmel bude řidič, jenž by však také měl rozsáhle využívat pomoc systému s umělou inteligencí, mj. při navigaci v neznámém prostředí nebo při jízdě ve zvláště složitém terénu. Samozřejmostí je, že počítače se postarají i o automatickou práci ochranných systémů.

Zkoušky trojice demonstrátorů
Spolupráce dvoučlenné osádky s umělou inteligencí, jež má být takřka „třetím členem“, nutně vyžaduje mimořádně efektivní management informací. Na jednu stranu je nutná tzv. fúze dat, tedy propojování dat z různých palubních senzorů i z externích zdrojů tak, aby vznikl opravdu komplexní obraz situace na bojišti, zároveň však nesmí docházet k „přetížení“ lidské obsluhy, jelikož člověk dokáže zpracovat jenom omezené množství informací. Počítačový systém tudíž musí poskytovat přesně ty informace, které člověk potřebuje, a to okamžitě a flexibilně, takže musí mít maximálně intuitivní ovládání a co nejúčinnější metodu zobrazování dat. Není proto náhodou, že právě na tyto aspekty programu Carmel se zaměřila fáze, v níž tři izraelské firmy zhotovily fyzické demonstrátory svých technologických řešení výše uvedených problémů. Ve všech třech případech posloužil jako základní platforma obrněný transportér M113, ale každá z firem pojala úkol hodně odlišně. Základní zadání bylo společnostem Elbit Systems, Rafael a IAI (Israel Aerospace Industries) předáno na jaře 2017 s tím, že dostaly dva roky na postavení oněch testovacích obrněnců. Ty v létě 2019 zahájily ukázkové testy na polygonu, kde vznikla i propracovaná maketa vesnice, jaké se vyskytují v Libanonu nebo Palestině, což sděluje něco o tom, pro jaké prostředí je Carmel primárně zamýšlen.

Obrněnec od zbrojovky Elbit
Společnost Elbit posadila na obrněnec M113 věž s 30mm kanonem, jež zřejmě vychází z typu UT30 MK2, jímž je mimochodem osazeno i např. vozidlo ASCOD 2. Určitě nepřekvapuje, že firma Elbit jako primární metodu zobrazení dat použila přilbové displeje, resp. svůj revoluční systém Iron Vision, který umožňuje osádce dívat se jakoby „skrz“ pancíř vozidla, jelikož díky fúzi dat v reálném čase může systém zobrazovat pohled ze zhruba čtyřiceti kamer na povrchu. V podstatě jde o aplikaci principu, který již dnes využívá bojové letadlo F-35 Lightning II, ve kterém je ostatně použita právě přilba značky Elbit. Dojem, že osádka takového obrněnce sedí spíše v letadle, podporují také ovládací joysticky. Oba muži mají před sebou obrazovky, které díky dotykové vrstvě slouží i pro ovládání. Výhodou systému Iron Vision je fakt, že koncepce je vysoce intuitivní a obě osoby se mohou rozhlížet nezávisle na sobě, zatímco nevýhodou by mohla být komplikovanější koordinace jejich činnosti.

Demonstrátor značky Rafael
Společnost Rafael sáhla k systému, který prezentovala již v únoru letošního roku pod jménem Suite for Future Armored Vehicles. Pro zobrazování dat slouží veliké panoramatické displeje, které pokrývají přední část prostoru osádky, která proto sedí v jakémsi „průhledném kokpitu“. Před oběma vojáky se nalézají též menší dotykové obrazovky. Výhodou je skutečnost, že oba muži vidí tytéž informace a mohou snadněji spolupracovat, kdežto problémem může být malé rozlišení u tak rozměrných obrazovek. Kromě toho společnost Rafael na svém demonstrátoru prezentovala novou věž, která je zřejmě příbuzná typu Samson MKII a nese kanon, kulomet a odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety Spike. Vozidlo má rovněž soustavu aktivní ochrany Meil Ruach, jak se v Izraeli nazývá typ Rafael Trophy, a bylo pokryto maskovací sítí, které nejspíše snižuje i radarovou a tepelnou stopu.

Řešení nabídnuté firmou IAI
Demonstrátor značky IAI vypadá ze všech tří exemplářů rozhodně nejvíc jako původní M113, jelikož nemá boční kryty pásů, dostal spíše jen symbolický přídavný pancíř a vůbec neobdržel věž. Firma IAI ho totiž ponechala beze zbraní a na korbu umístila několik otáčivých platforem se senzory a dalšími přístroji. Lze říci, že z hlediska metody zobrazování dat nabídla cosi jako konzervativní kompromis, neboť v obrněnci se nalézají veliké obrazovky na vnitřních stěnách a menší displeje před oběma muži, kteří však mohou dostat také průhledové přilbové displeje. Ony dva menší displeje jsou řešeny jako dotykové a oba vojáci mají i ovladače, které poněkud kuriózně pocházejí z herního systému Xbox, což má patrně pomoci při výcviku nové generace příslušníků ozbrojených sil. Vnitřní prostory demonstrátorů značek Elbit a Rafael působí jako „přeplněné“ elektronickými prvky, zatímco firma IAI evidentně vsadila spíš na jednoduchost, takže její vozidlo vypadá vevnitř trochu spartánsky.

Další prvky a různé varianty
Vedle převratných systémů pro zobrazování dat a intuitivní ovládání se pro vozidla programu Carmel pochopitelně počítá také s řadou jiných špičkových technologií, mezi které patří např. dieselelektrický pohon, adaptivní kamufláž, nové aktivní ochranné systémy, zařízení schopná identifikovat vlastní a cizí cíle nebo prostředky pro ochranu před kybernetickými útoky. Coby jedna z integrálních součástí výbavy se má objevit i víceúčelový radiolokátor, který by se měl používat nejen jako čidlo ochranného systému, ale také jako standardní senzor pro pozorování bojiště a vyhledávání cílů. Hlavní výzbroj základní bojové verze vozidla Carmel by měl tvořit rychlopalný kanon a protitankové řízené střely, avšak předpokládá se i instalace vypouštěcích zařízení pro malé průzkumné či útočné bezpilotní prostředky, resp. pro vyčkávající munici. Za tím účelem by měl být v obrněnci prostor pro případného třetího člena osádky, jenž by měl na starosti právě obsluhu takových prostředků. Vedle základní podoby má ovšem vzniknout řada účelových provedení. Na konferenci v listopadu 2015 ukázala vizualizace celkově pět vozidel, a sice základní bojové s velkou věží, velitelskou verzi (nebo snad obrněný transportér), ženijní provedení s odminovacím vrhačem, vozidlo s laserem a konečně obrněnec s anténami, jenž by zřejmě mohl sloužit pro průzkum či pro elektronický boj.

Perspektivy izraelské armády
Při této prezentaci vyhlížel Carmel jako velice futuristické kompaktní vozidlo s korbou, jež se vyznačovala klínovým profilem. Trochu podobně působila také vizualizace společnosti Rafael z února 2019, kdežto firma IAI letos vystavila model, jenž vypadal dost konzervativně (což je ostatně také v souladu s nabídnutým řešením elektronického vybavení) a připomínal současná bojová vozidla pěchoty. To vše má však pouze malou vypovídací hodnotu, protože definitivní podoba vozidla Carmel může klidně vyhlížet úplně jinak. V současné době pokračují zkoušky trojice demonstrátorů, izraelská armáda by letos chtěla vybrat preferované řešení a až poté má v plánu definování přesných požadavky na nový obrněnec. Je ostatně dost možné, že podíl na realizaci projektu stejně získají všechny tři zúčastněné firmy. Navíc se plánuje, že technologie z projektu Carmel poslouží i pro modernizaci trojice platforem, jež budou reprezentovat páteř výzbroje izraelských obrněných sil, a sice tanku Merkava Mk 4, těžkého pěchotního obrněnce Namer a osmikolového transportéru Eitan. Zdokonalený tank Merkava Mk 4 Barak by se měl dostat do výzbroje zhruba za dva až tři roky a po roce 2025 má být zavedena „rodina“ Carmel jako čtvrtá hlavní platforma. O projekt Carmel však již jeví zájem i zahraniční armády, a tudíž lze očekávat také jeho uplatnění na mezinárodním trhu.
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Nová generace elektrických baterií
Mezi nové technologie, které zahrnuje program Carmel, spadá také dieselelektrický (hybridní) pohon, s čímž samozřejmě souvisí i adekvátně silné baterie. Vzhledem k rostoucímu množství senzorových, spojovacích a dalších přístrojů ve vozidlech se již dnes silně negativně projevuje nedostačující kapacita soudobých baterií, resp. kyselinových akumulátorů. Jestliže má vozidlo působit v režimu „Silent Watch“, tzn. provádět průzkum či pozorování bez vlastního odhalení, musí spoléhat na své baterie. Současná vozidla mají většinou baterie, které poskytují nanejvýš 14 kilowatthodin, což stačí na zhruba čtyři až pět hodin práce senzorů, avšak noci na Středním Východě trvají deset až čtrnáct hodin. Baterie navíc představují zdroj pro klimatizaci, systémy převážené pěchoty apod. Každopádně je jasné, že nové obrněnce potřebují dramaticky silnější zdroje. Vhodné řešení představují nové lithium-iontové baterie, které poskytují až třikrát vyšší hustotu energie, tedy třikrát vyšší kapacitu při zachování rozměrů. Izraelská armáda podepsala smlouvu se společností Epsilor-Electric Fuel, což je izraelská divize americké firmy Aerotech, která dodává právě takové baterie v rozměrech dle standardu NATO, ale s kapacitou, která má dovolit operace „Silent Watch“ po dobu asi dvanácti hodin. Baterie navíc nevyžadují údržbu a jejich životnost činí deset let. Nevýhodou je větší cena, která ale díky rozmachu elektromobilů stále klesá. Před deseti lety se za kilowatthodinu platilo cca 500 dolarů, avšak nyní je to už jen 200 dolarů a do pěti let se očekává pokles na 100 dolarů.
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