SkyWall Auto Response:
Mobilní systém proti bezpilotním prostředkům

Ochrana proti dronům představuje nesmírně lukrativní a prudce expandující obor. Na výstavě DSEI 2019 proto nechyběla ani firma OpenWorks Engineering, jež přivezla novou verzi svého úspěšného systému SkyWall. Tentokrát byl umístěn na pojízdné platformě a byl zkombinován i s dalším nástrojem pro rychlé vyřazování dronů.

Většina současných zařízení pro zneškodňování bezpilotních prostředků funguje jako směrové rušiče, které ruší ovládací signály dronů a také signál družicové navigace. Existují ovšem také jiné metody, např. lapání bezpilotních strojů do sítí, což je koncept, který již roku 2016 začala propagovat britská firma OpenWorks Engineering. Její zbraň SkyWall 100 tak byla v médiích charakterizována jako „síťová bazuka proti dronům“.

Vrhače granátů se sítěmi
V původní podobě jde o zbraň, která váží 12 kg, pokládá se na rameno a za pomoci stlačeného vzduchu vystřeluje granát, který následně uvolňuje lehkou síť, která dron zachytí a dostane na zem. Standardní granát SP40 o průměru 72 mm a o délce 400 mm váží 780 gramů a jeho síť o ploše kolem 8 metrů čtverečních má navíc padáček, aby se dron dostal na zem (pokud možno) nepoškozený. Existuje i granát SP10, který obsahuje pouze síť bez padáčku, a cvičný projektil TR40. Mezi součásti vrhače SkyWall 100 spadá také reflexní zaměřovač, laserový dálkoměr a atmosférický senzor. K vrhači lze připojit i modul SkyLink k přenosu dat z externího senzoru, což operátorovi pomáhá zjistit a zaměřit hrozbu. Do nabídky značky OpenWorks Engineering pak přibyl i další vrhač SkyWall 300, který je již konstruován k montáži na statické či mobilní platformy. Váží zhruba 175 kg, na délku a výšku měří okolo 1,1 m a jeho otáčivá základná má v průměru 0,5 m. Tlak vzduchu přibližně 300 atmosfér vystřeluje stejné granáty jako přenosná verze a k dispozici je i nabíjecí automat, jenž zajišťuje kadenci cca 15 ran za minutu (bez jeho použití činí kadence 6 ran za minutu). Efektivní dostřel s granátem SP10 činí asi 250 m, což je podstatně více než u přenosné podoby (zhruba 100 m).

Kombinace dvou efektorů
Systém SkyWall 300 proto představuje ideální efektor integrovaného systému, do něhož může spadat též senzor pro včasnou detekci dronů a další senzor pro sledování v reálném čase, resp. pro zaměřování palby. Existuje též varianta kombinace SkyWall 300 s jiným druhem efektoru proti bezpilotním prostředkům, např. se směrovým rušičem. Právě takovou aplikaci předvedla firma OpenWorks Engineering na veletrhu DSEI 2019, kam dorazil mobilní komplet SkyWall Auto Response. Jeho základem je lehký užitkový terénní automobil Toyota, který má na ložné ploše rozevírací kryt, pod kterým je skrytá otáčivá plošina s vrhačem SkyWall 300. K němu je připojen infračervený senzor a laserový dálkoměr jako senzory pro zaměřování a na plošině se navíc nachází systém NightFighter od firmy SteelRock Technologies. Ten představuje typický směrový rušič, jenž generuje bílý šum ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5,8 GHz (čili obvyklých pásmech k přenosu řídicích povelů dronů) a v pásmu družicové navigace. Efektivní dosah činí cca 3,6 km. Systém SkyWall Auto Response tedy kombinuje dva zcela odlišné principy, takže v případě, že se dron nepovede zneškodnit rušením, pořád jej lze polapit sítí z granátu. Vrhače SkyWall si již našly řadu spokojených uživatelů a také nový komplet SkyWall Auto Response přitáhl zájem vojenských a dalších bezpečnostních složek.
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