Boeing SLID:
Americký systém aktivní ochrany

Systémy aktivní ochrany bojových vozidel bývají považovány za oblast, kde dominuje ruská technika. Podobné systémy jsou však vyvíjeny i v dalších zemích. Stranou samozřejmě nemohly zůstat USA, kde vznikla ochranná souprava SLID.

Kvalita ochrany bojových vozidel se neustále zvyšuje. Vrstvené pancéřování doplňuje dynamický pancíř a nejnověji také systémy aktivní ochrany, které se snaží zneškodnit přilétající střely ještě před dopadem, ať už jejich rušením či odkláněním z dráhy („soft‑kill“), nebo jejich zničením („hard‑kill“). Obě skupiny ochranných systémů jsou rozvíjeny hlavně v Rusku, ale k tomuto trendu se připojily i další země.

Ochrana vozidel i oblastí
Systém SLID (Small Low‑cost Interceptor Device) vyvinula firma Boeing Defense and Space Group na zakázku Agentury pokročilých obranných projektů (DARPA). Nešlo o izolovaný projekt, nýbrž o součást vývoje nového obojživelného obrněného transportéru pro námořní pěchotu, který je dnes znám pod názvem AAAV (Advanced Amphibious Assault Vehicle), případně jako EFV (Expeditionary Fighting Vehicle). Vývojový program systému SLID začal v roce 1993 a skončil roku 1998 úspěšnými zkouškami.
Komplet SLID je aktivní ochranný systém kategorie „hard‑kill“. Snaží se tedy blížící se střely fyzicky ničit a je protějškem známějších ruských systémů Drozd a Arena. Současně se však od nich v mnohém liší. Především nejde o jeden typ zbraně, ale o modulárně koncipovaný soubor prvků, které je možné uspořádat různými způsoby. SLID může plnit roli „vehicle self‑defense“, tedy ochranného systému konkrétního vozidla, ale i roli „area defense“, tj. obrany určité oblasti. V praxi se počítá s tím, že SLID bude v této funkci chránit např. letadla na letištích, zásoby munice a paliva nebo radary protivzdušné obrany, tedy relativně malé významné objekty.
SLID se od ruských aktivních ochranných systémů odlišuje také tím, že může vzdorovat podstatně širšímu spektru hrozeb. Kromě řízených i neřízených protitankových raket může zasahovat také dělostřelecké granáty a rakety či zbraně vypouštěné z letadel. Např. u pozemních radiolokátorů může SLID zajistit obranu před protiradarovými střelami.

„Antiraketa“ s laserovým naváděním
Ruské systémy aktivní ochrany většinou používají radary, které vyzařují paprsky v milimetrovém pásmu, zatímco SLID spoléhá na infračervené a laserové prostředky. Senzorovou složku systému SLID tvoří čtyři infračervené senzory a laserový radiolokátor (tzv. ladar), který stále prohledává okolí. Výkonný počítačový systém prostřednictvím těchto čidel zjistí, zaměří a vyhodnotí případnou hrozbu a rozhodne o použití protiopatření.
Tímto protiopatřením je malá řízená „antiraketa“ s motorky na tuhé pohonné hmoty. Váží 4,5 kg a navádí se na odraz paprsku, jímž ladar na vozidle ozařuje přibližující se střelu. Naváděcí systém údajně zajistí přesnost navedení 5 cm, takže antiraketa nenese žádnou bojovou hlavici a cíl ničí pouze svou kinetickou energií. I tím se SLID odlišuje od ruských ochranných systémů, jejichž projektily mají bezkontaktní zapalovače a cíl zasahují oblakem střepin. SLID má i výrazně větší dosah; systémy Drozd a Arena působí na vzdálenost maximálně několika desítek metrů, ale SLID má dosah kolem 250 metrů. Už se pracuje na výkonnější verzi, jež by mohla zasahovat až na 2000 metrů.
SLID lze namontovat na různá vojenská vozidla; firma Boeing už navrhla instalaci na bojovém vozidle pěchoty Bradley, terénním automobilu HMMWV a taženém přívěsu. SLID by se mohl objevit na zmíněném obojživelném transportéru EFV, ale může se uplatnit i při plánované modernizaci tanků Abrams a BVP Bradley. Navíc by se mohl stát efektivní odpovědí na raketové a minometné útoky ozbrojenců proti americkým silám v Iráku.
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