Thor:
Laserem proti výbušninám

Miny a improvizované výbušné nástrahy představují stále větší hrozbu. Zbrojní firmy hledají cesty, jak jim čelit. Neobvyklé řešení navrhla izraelská zbrojovka Rafael.

Pro izraelský zbrojní průmysl jsou typické originální přístupy k řešení nejrůznějších problémů. Znovu to potvrzuje společnost Rafael, která nabízí systém Thor určený pro zneškodňování min, improvizovaných výbušných nástrah a nevybuchlé munice. Taková zařízení dnes sice vyrábí řada firem, avšak Thor je neobvyklý svým základním fyzikálním principem. K likvidaci trhavin totiž používá laserový paprsek.

Jak zapálit trhavinu
Špičkově vyzbrojené armády vyspělých zemí musejí v současných konfliktech často čelit primitivním, ale mnohdy velmi účinným metodám boje. Typickým příkladem jsou improvizovaná explozivní zařízení, často nastražená v těsné blízkosti cest a silnic. Ta menší zničí vojenský automobil, ovšem ta největší mohou těžce poškodit třeba i tanky. Mezi vojáky v Iráku a Afghánistánu už si vybrala stovky obětí. Izraelská armáda těmto zbraním čelila v roce 2006 během války v Libanonu, ale v té době už zbrojovka Rafael nabízela efektivní odpověď.
Mezi novinkami, které firma Rafael dovezla na zbrojní veletrh Eurosatory 2006, byl i pozoruhodný věžový komplet Thor. Jedná se vlastně o člena úspěšné rodiny dálkově ovládaných věžových kompletů, střelišť a palebných stanovišť, která jsou známa pod názvy RCWS, Samson a Typhoon. Ve všech případech jde o systémy ovládané z bezpečí zevnitř vozidla nebo plavidla. Členem této řady je ostatně i komplet RCWS‑30 montovaný na transportérech Pandur II české armády. Thor vychází z modifikace Mini‑Samson určené pro lehčí vozidla.
Na první pohled nepůsobí Thor nijak neobvykle. Vypadá jen jako běžné dálkově ovládané střeliště s 12,7mm kulometem a několika senzory. Nejnápadnější je asi trubice, která by snad mohla být pokládána za vypouštěcí zařízení pro protitankovou střelu nebo za nějaký speciální teleskopický zaměřovač. Ale ve skutečnosti jde o výkonovou část infračerveného laseru, který slouží jako prostředek pro zneškodňování výbušnin. Izraelští konstruktéři tak využili jedné nepříliš známé vlastnosti moderních trhavin. Celá řada dnešních výbušných látek (včetně známého C‑4) totiž pro výbuch nezbytně potřebuje jiskru. Pokud jsou jen zapáleny, zcela neúčinně shoří. Thor tak svým laserem o výkonu 700 wattů výbušná zařízení v podstatě spálí.

Univerzální použití
Druhou zbraní na lafetě kompletu Thor je kulomet M2 ráže 12,7 mm, alternativně však lze namontovat i 7,62mm kulomet či 40mm samočinný granátomet. Tyto zbraně mohou z bezpečné vzdálenosti zneškodnit výbušná zařízení, která se nepodařilo zničit pomocí laseru, což se může týkat např. některých nástrah v pevnějších a silnějších obalech. Kulomet lze pochopitelně použít také pro normální obranné či útočné palebné úkoly. Pro zaměřování obou zbraní slouží laserový dálkoměr namontovaný pod laserem a dvě kamery nad laserem, jedna denní typu CCD a druhá infračervená typu IIR. Parametry samotné lafety se podobají základní verzi Mini‑Samson. Platforma disponuje náměrem od –20 do +45 stupňů a odměrem až 150 stupňů na obě strany. Rychlost pohybu v obou osách dosahuje 50 stupňů za sekundu.
Řídicí stanoviště systému Thor se nalézá uvnitř vozidla. Jedná se o zařízení odvozené od pultu, který se používá u ostatních kompletů řady RCWS. Operátor má k dispozici velký víceúčelový displej a tři panely s řídicími prvky, a sice hlavní, zbraňový a energetický. Speciálně pro systém Thor byl vyroben jen třetí jmenovaný panel, protože laser je energeticky poměrně náročný. Celková hmotnost systému Thor činí okolo 850 kg, z toho 250 kg připadá na lafetu s laserem, kulometem a senzory a zbývajících 600 kg na řídicí stanoviště ve vozidle.
Thor byl nejprve testován na obrněném transportéru M113 a poté byl integrován např. s vozem Land Rover. Standardní platformou v izraelské armádě je pásový ženijní obrněný transportér Puma. Výrobce dokonce uvádí, že Thor byl „operačně nasazen“; jelikož vývoj byl zakončen v první polovině roku 2006, je docela dobře možné, že Izraelci jej použili v Libanonu. Rafael předpokládá také dodávky do USA a za tímto účelem spolupracuje s americkou společností General Dynamics. O komplet Thor má zájem nejen US Army, ale i síly vnitřní bezpečnosti.
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