Yeteknoloji SAHI 209:
Turecké elektromagnetické dělo

V březnu 2019 provedla turecká společnost Yeteknoloji první střelby zbraně SAHI 209 Blok 2, jak se jmenuje nejnovější varianta jejího „railgunu“, tzn. systému užívajícího pro urychlování střel elektromagnetické síly. Jde o další krok dlouhodobé snahy Turecka zařadit se mezi státy, které tuto technologii zavedou do reálné služby.

Na různých typech „railgunů“ neboli elektromagnetických děl dnes pracují především západní firmy, jež je vyvíjejí na objednávku US Army a US Navy. Navíc je známo, že zkoušky takové zbraně už provádí i Čína. Daleko méně se však hovoří o Turecku, ačkoli v této zemi se učinily první kroky k „railgunům“ již na počátku 70. let a v současné době probíhají intenzivní práce, z nichž vzešly i prototypy prakticky použitelných zbraní.

Odkazy na tureckou historii
Princip elektromagnetických děl je znám již od počátku 20. století, ale realizace této koncepce dlouho narážela na problém s vhodnými zdroji energie. Pokud se totiž mají výkony „railgunů“ vyrovnat klasickým dělům, jsou nutné elektrické pulsy s napětím v řádu kilovoltů a s proudem v řádu milionů ampérů. Coby zdroje se proto užívají tzv. pulsní generátory (PPS, Pulse Power Source), které musejí produkovat pulsy s energií v řádu megajoulů. První turecký generátor se objevil roku 1972. Jeho výkon byl ještě nedostačující, ovšem v průběhu 80. a 90. let se učinily velké pokroky a v roce 2008 vznikl v Turecku první design „railgunu“. O pět let později došlo ke zkušebním střelbám, při nichž energie urychlující projektil činila pouhých 20 kilojoulů, ale vývoj postupoval rychlým tempem. V roce 2014 otestovala zbrojovka Aselsan zbraň o energii 150 kilojoulů a za dva roky se v institutu Tübitak SAGE odehrály zkoušky „railgunu“, jenž se chlubil energií už 400 KJ. V roce 2017 se pak objevily zprávy o výsledcích firmy Yeteknoloji, jež otestovala první iteraci zbraně SAHI 209 neboli SAHI 209 Blok 1. Ta dostala jméno podle největšího děla, které nasadil sultán Mehmed II. při dobytí Konstantinopole, zatímco číslo 209 odkazuje na oficiální vznik turecké armády v roce 209 př. n. l. Každopádně to je první turecký „railgun“ s výkony v oblasti praktické vojenské užitečnosti.

Výkony dvou provedení děla
Pulsy o síle 1 MJ stačí pro to, aby střely ráže 16 mm urychlily na trojnásobek rychlosti zvuku. Firma Yeteknoloji zveřejnila kresby montáže systému na dvojici automobilů, z nichž první by vezl samotnou zbraň a druhý generátor, avšak s reálným zavedením do služby se zřejmě nikdy nepočítalo a v roce 2019 byl představen další krok nazvaný SAHI 209 Blok 2. Tentokrát už se jeví coby prototyp skutečné zbraně, kterou lze usadit na statickou či mobilní platformu, popř. i na plavidlo, čemuž ostatně odpovídá vzhled, který připomíná věž lodního děla. Zdroj generuje energii 10 MJ, která urychluje 35mm projektily o váze 1,5 kg na šestinásobek rychlosti zvuku. Střely jsou řešené jako podkaliberní a připravuje se několik provedení, např. protipancéřové či protipěchotní. Ani podoba SAHI 209 Blok 2 však zdaleka nepředstavuje poslední krok. Firma Yeteknoloji chce vyrobit „railguny“ ráže 56 mm a poté 76 mm, které budou pracovat s energií až 100 MJ, díky čemuž střely dosáhnou osminásobku rychlosti zvuku, takže dostřel bude činit až 150 km. Na elektromagnetickém kanonu jménem Tufan ale nadále pracuje i firma Aselsan, která již u projektilů dosáhla šestinásobku rychlosti zvuku a chce pálit na dálku okolo 300 km. Turecká armáda tedy rozhodně bude mít z čeho vybírat.
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Parametry zbraní SAHI 209

Blok 1
Blok 2
Průměr střely
16 mm
35 mm
Váha střely
300 g
1500 g
Délka hlavně
3 m
7 m
Energie zdroje
1 MJ
10 MJ
Úsťová rychlost
M = 3
M = 6
Max. dostřel
10 km
50 km

Publikace: ATM 8/2019

