Detektor odstřelovačů Rafael SpotLite Mk-2

Odstřelovač s výkonnou puškou představuje na soudobém bojišti mimořádně efektivní zbraň. Odstřelovači dokážou zabíjet důstojníky, spojaře, obsluhy zbraňových systémů a poškozovat vojenskou techniku. Své zkušenosti s odstřelovači má Izrael, kterému způsobují velké ztráty střelci na palestinských územích, a podobně také Američané, kteří zase musejí čelit zákeřným útočníkům v Afghánistánu a Iráku. Vznikl proto požadavek na zařízení schopné automaticky zjišťovat odstřelovače a určovat jejich pozici.

Elektro-optický princip
Zařízení pro detekci střelců existují už řadu let, ale většinou nejsou příliš přesná. Při snaze o zneškodnění zjištěného odstřelovače proto často dochází k vedlejším škodám a ztrátám, které je např. v městském prostředí nezbytné eliminovat. Izraelská zbrojovka Rafael proto zahájila za podpory izraelského a amerického ministerstva obrany vývoj nového detekčního zařízení, jež by bylo flexibilnější a přesnější. Výsledek své práce nabídla pod označením SpotLite a je známo, že tento prostředek nasadila v městských operacích izraelská a americká armáda. Na základě dvou roků operačního používání byla zkonstruována zdokonalená varianta, která se představila v loňském roce jako SpotLite Mk-2.
SpotLite Mk-2 je systém vyvinutý pro zjišťování, lokalizování, zaměřování a zneškodňování odstřelovačů či střelců z dalších druhů lehkých palných zbraní. Na rozdíl od starších zařízení této kategorie, která jsou založena nejčastěji na akustickém principu (příkladem je typ SADS neboli Small Arms Detection System rovněž od společnosti Rafael), SpotLite Mk-2 je systém elektro-optický. Byl zkonstruován pro využití na úrovni čety, roty nebo praporu, pro hlídkové, průzkumné a speciální jednotky, odstřelovače či jejich pozorovatele a také pro různé statické i mobilní zbraňové platformy, do nichž jej lze snadno integrovat. SpotLite Mk-2 ve standardní pěchotní verzi je přenosný dvojicí mužů, z nichž první nese samotné detekční zařízení a druhý se stará o vojenský notebook sloužící jako interface.
Zjednodušeně lze říci, že zařízení SpotLite Mk-2 detekuje záblesky provázející střelbu, podle nich vyhodnocuje a zaměřuje pozici střelce a předává informace o ní dále, nejčastěji vlastním jednotkám, jež hrozbu zneškodní. Tento přístup se označuje jako „sensor-to-shooter circuit“. SpotLite Mk-2 je schopen s vysokou přesností zjistit pozici odstřelovače na vzdálenosti přes 1000 m a dokáže detekovat a zaměřovat více střelců současně. Zorné pole zařízení má rozsah 48 × 24 °. Může fungovat za jakéhokoli počasí a libovolných světelných podmínek. Také se vyznačuje nízkým počtem falešných poplachů, což je naopak nejčastější problém prostředků na akustickém principu, které jsou v městském prostředí někdy zcela „zahlceny“ množstvím střelbu připomínajících zvuků z nejrůznějších zdrojů. Obsluha může také určit, které sektory má systém SpotLite Mk-2 sledovat a které nikoli.

FLIR, CCD a dva lasery
Při čelním pohledu na systém SpotLite Mk-2 lze rozpoznat všechny jeho hlavní komponenty. Na levé straně je umístěný velký infračervený senzor FLIR, kdežto vpravo a poněkud výše se nalézá CCD kamera pro denní podmínky. Hned pod ní jsou instalovány dva servomotory pro ovládání této kamery (tzv. „pan & tilt“). Pod motorky je jakoby „zavěšeno“ pouzdro s dvojicí laserů, z nichž jeden pracuje jako dálkoměr a druhý jako značkovač. Na horní straně zařízení se nachází přijímací anténa systému GPS. Ve spodní části se nalézá hranolovitá schránka, jež obsahuje elektronické kontrolní prvky, a pod ní je umístěn podstavec se třemi teleskopickými nohami. Celé zařízení lze složit do většího batohu.
Systém SpotLite Mk-2 je zpravidla napojen na notebook, pomocí něhož se ovládá. Standardní podoba ovládacího programu obsahuje velké okno infračerveného senzoru, který je základním prostředkem pro detekci záblesků výstřelů. Vpravo je otevřené malé okno s výhledem z denní CCD kamery, která se zaostřuje na zjištěného odstřelovače, a pod ním je umístěno další menší okno se „zastaveným“ pohledem na některý z vybraných cílů. Pod výhledem z infračerveného senzoru jsou k dispozici informace o zjištěných střelcích, a sice vzdálenost, azimut, elevace a zeměpisná poloha (šířka a délka) na základě údajů z GPS.
Součástí celé soupravy je rovněž přilbový displej připojený k notebooku. Na něm lze zobrazit výhled z CCD kamery s vyznačeným cílem. Tento prvek je určený pro odstřelovače, který má zjištěnou hrozbu zneškodnit. Přilbový displej má umístěný před jedním okem, zatímco druhé sleduje zaměřovač pušky. Na základě tohoto „dvojitého výhledu“ může střelec efektivně vést palbu. Z tohoto důvodu je SpotLite Mk-2 optimální pro klasický dvoučlenný tým odstřelovače a jeho pozorovatele. Zajímavé je, že jeden systém SpotLite Mk-2 může detekovat a zaměřovat cíle pro několik odstřelovačů a dokáže jim cíle „rozdělovat“ podle toho, ve kterém sektoru se cíl nalézá. Dále je možné systém namontovat např. do věže bojového vozidla pěchoty. Pokud senzory detekují střelce, věž i zbraně se mohou automaticky nasměrovat na jeho pozici. Podle neoficiálních zdrojů už je prostředek SpotLite Mk-2 zkušebně zavedený v ozbrojených silách USA a Izraele, které doufají, že jim pomůže podstatně snížit ztráty a škody během operací ve městech i dalších nepřehledných druzích terénu.
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