Čtyři „zázračné“ zbraně

Je nepochybné, že nacistické Německo výrazně předběhlo svou dobu ve většině vojenských technologií a vyvinulo nové zbraně na revolučních principech. Nabízíme vám nyní informace o čtyřech z nich, které snad působí exoticky až komicky, avšak faktem je, že některé z nich se dnes skutečně využívají. Tyto čtyři „zázračné“ zbraně mohou být zařazeny mezi atmosférické či energetické, protože měly k ničení cílů využívat umělý vítr, umělá tornáda, zvukové vlny a soustředěné sluneční světlo.

Umělý vítr a vzdušné víry
„Větrný kanon“ (německy Windkanone) byl vyroben jako výsledek snahy Německa vyvinout účinnou zbraň proti letecké převaze Spojenců. Nejvýraznější součástí této zvláštní zbraně byla 12 metrů dlouhá kovová trubka o průměru 70 cm ve tvaru písmene L. Delší konec se opíral o zem, zatímco kratší zahnutý konec směřoval šikmo vzhůru směrem k předpokládaným cílům. Uvnitř trubky byla spalována vysoce výbušná směs vodíku a kyslíku v poměru 1:2 a na konci trubky se nacházel komolý kužel s jakousi „tryskou“ o průměru 13 mm. Vzhledem k intenzitě spalovacího procesu uvnitř trubky unikal skrz „trysku“ vzdušný proud o vysokém tlaku, tedy vlastně mimořádně silný umělý vítr. Podle předpokladů měl tento vysokotlaký proud poškodit nepřátelská hloubková letadla, případně narušit jejich aerodynamiku tak, že v malé výšce letu by se nakonec zřítila na zem.
Byly uskutečněny pokusné střelby proti pozemním cílům, které prokázaly, že „větrný kanon“ skutečně dokáže na 200 metrů rozbít dřevěná prkna o síle 25 mm. Při dalších pokusech se do spalované směsi přidával ještě peroxid dusíku, jehož hnědá barva umožňovala lepší sledování vysokotlakého vzdušného proudu. Potíž byla v tom, že účinek na rychlý vzdušný cíl by určitě nebyl zdaleka tak silný, jak tvůrci kanonu předpokládali, protože konstrukce bojových letadel se musejí neustále vyrovnávat s vysokým tlakem vzduchu a nepřízní atmosféry. I přesto však byla nařízena instalace „větrného kanonu“ pro ochranu jednoho mostu přes Labe. Spojenecká letadla však tento objekt z nějakého důvodu nechala na pokoji, a tak se nevyskytly ani žádné vhodné vzdušné cíle pro „větrný kanon“.
Další zvláštní protiletadlovou zbraní Německa měl být „vířivý kanon“ (Wirbelkanone) od Dr. Zippermeyera z laboratoře v Loferu. Jeho záměrem bylo vytvořit umělý vzdušný vír, který by přivedl letadla ke zřícení. V podstatě šlo o jakýsi do země zapuštěný minomet, jež vystřeloval vzhůru náboje s výbušnou náplní v podobě jemného prachu. Náboj pomocí své rotace a také výbuchu slabé vnitřní nálože rozprášil prach do vzduchu. Následná exploze měla vygenerovat nízkofrekvenční výbuchové vlny, které by sice neměly velkou intenzitu, ale trvaly by dlouho a vytvořily by ve vzduchu doslova „umělé tornádo“. A co bylo onou výbušnou náplní? Bylo to prostě hnědé uhlí, které má překvapivě vysokou energetickou hodnotu. Experimenty byly prováděny od roku 1942, ale s dost rozpornými výsledky. Rozprášení hnědouhelného prachu neprobíhalo podle předpokladů, takže vzdušný vír se nevytvořil. Výbuchy měly enormní, ale naprosto nekontrolovatelnou sílu. Nyní se tato myšlenka používá v termobarických zbraních, které vytvářejí třaskavý oblak aerosolové či práškové výbušniny se vzduchem, ovšem nikoli s cílem vyvolat umělé tornádo, ale prostě proto, že explozivní síla takové směsi odpovídá síle daleko většího množství klasické trhaviny.

Zvukové vlny a sluneční světlo
Dalším fyzikálním jevem, který hodlali nacisté využít jako zbraň, byly zvukové vlny o vysoké intenzitě. O nich je známo, že mohou způsobit vážná zranění a značné materiální škody, jenže jejich vojenské využití komplikuje nesnadné směrování. Německo chtělo vyvinout zvukovou zbraň, která by mohla zastavit lidskou a materiální převahu Rudé armády. V roce 1944 začaly pokusy s různými druhy trhavin, při nichž se zkoumal zejména efekt akustických vln. Ukázalo se ovšem, že intenzita zvukových vln velice rychle klesá a že je lze jen obtížně soustředit. Pro tyto účely byla vyrobena parabolická zrcadla schopná směrovat a soustřeďovat zvukové vlny, ale německé úřady záhy projekt přerušily.
K poněkud lepším výsledkům došel Dr. Vallauschek z výše zmíněné laboratoře v Loferu. Ten zkonstruoval „zvukový kanon“ (Schallkanone) na bázi plynné výbušné směsi. Jeho základem bylo parabolické kovové zrcadlo o průměru 3,25 m, v jehož středu byla umístěna velká tryska vystřikující kyslík a kolem ní menší trysky vypouštějící metan. Spalování této směsi vytvářelo zvukové vlny o frekvenci 800-1500 Hz. Předpokládalo se, že „zvukový kanon“ bude schopen na vzdálenost nejméně 60 m způsobit do půl minuty smrt a že ještě na 300 m bude mít takový efekt, že vojáka vyřadí z boje. Experimenty na zvířatech ale ukázaly, že skutečné účinky jsou podstatně slabší. Byl rozestavěn prototyp druhého „kanonu“ s menším zrcadlem, ale v lednu 1945 byl projekt zastaven. Nesmrtící akustické zbraně se dnes často využívají především jako prostředek pro potlačování nepokojů.
Německá touha po zázračných zbraních dosáhla svého absurdního vrcholu, když byl vyroben prototyp „slunečního kanonu“. Vynálezce se snad inspiroval starověkým Archimédem, který údajně zvládl zapálit nepřátelské lodě slunečními paprsky soustředěnými pomocí vyleštěných bronzových štítů. Německý „sluneční kanon“ sestával z velkého zrcadla, které mělo soustředit sluneční záření na spojenecké bombardéry. Zřejmou otázkou, k čemu by taková zbraň byla při zatažené obloze, se ambiciózní vynálezce raději nezabýval.
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