Akustické světlo:
Nová generace sonarů

Klasické sonary se nezadržitelně blíží technické hranici svých možností. V laboratořích amerického námořnictva se už ale rodí systém, který je nahradí a bude znamenat skutečnou revoluci ve vedení podmořské války.

Soudobé ponorkové sonary mohou pracovat ve dvou režimech, a to aktivním a pasivním. Aktivní režim je zvukovou obdobou radaru; sonar vyšle impuls energie a vyhodnotí zpětný impuls, který se po odrazu od pevných objektů vrátí zpět k sonaru. Pasivní mód fungování je jakýmsi odposlechem; sonar se snaží zachytit hluk vytvářený cílem, při čemž musí pochopitelně odfiltrovat zvuky okolí. Aktivní režim je ovšem mimořádně nevýhodný a používá se spíše při navigaci, nikoli při boji, protože okamžitě prozradí pozici ponorky. A v pasivním režimu si sonary prostě nedokážou poradit s nejmodernějšími ponorkami.

Neslyšitelný Seawolf
Úroveň hluku vydávaná novými třídami ponorek totiž poklesla na úroveň, která je takřka neuvěřitelná. Tak např. americká třída Seawolf je při provozní rychlosti tišší než zakotvená ponorka třídy Los Angeles! Při zkouškách plavidla Seawolf se zjistilo, že ponorka vytváří ve vodě jakousi plující „díru ticha“, neboť její hladina hluku je výrazně nižší než zvukové pozadí oceánu. Američané otevřeně přiznávají, že ani jejich nejlepší pasivní sonary nedokážou sledovat jejich vlastní ponorky. A lze čekat, že podobně nízkých hladin hluku dosáhnou i nové ruské, britské a francouzské lodě.
Americké námořnictvo se však od poloviny 90. let zabývá zcela novou generací sonarů, která má tento problém překonat. Jedná se o princip, která se nazývá „zobrazování pomocí akustického světla“ (Acoustic Daylight Imaging). Termín „akustické světlo“ zní jako fyzikální protimluv, ale jedná se spíše o přirovnání. Onen pojem totiž označuje hluky tvořící zvukové pozadí oceánu, což jsou zejména zvuky větru, vln, mořských proudů, geologické a tektonické aktivity, mořských živočichů nebo proplouvajících plavidel. Akustické světlo je vlastně všechno to, co současné pasivní sonary musí odfiltrovat.
Sonar na principu akustického světla je postaven na přijímání všech těchto zvuků, které jsou pochopitelně pozměněny odrazem od pevných objektů ve vodě. Na základě analýzy těchto zvuků je tedy možné zrekonstruovat rozmístění všech pevných objektů, od nichž se akustické světlo odráží. Sonar typu ADI je v podstatě akustickou obdobou lidského oka, které také pracuje na základě přijímání a zpracování světelných paprsků, odrážejících se od nejrůznějších objektů v okolí. Posádka ponorky se sonarem ADI bude disponovat dokonalým třírozměrným zobrazením okolí. Uvádí se, že výhoda proti ponorce s dnešním sonarem bude srovnatelná s výhodou vidícího člověka proti nevidomému.

Náročná realizace
Princip nové generace sonarů je tedy poměrně jednoduchý, avšak jeho praktická realizace je podstatně složitější. Především se nevystačí s nynějším rozmístěním sonarových přijímačů. Dnešní ponorky vesměs mají velký sonar v přídi a další tažený v zádi, ale sonar ADI potřebuje větší počet čidel umístěných na trupu ponorky. Dalším požadavkem systému ADI je samozřejmě obrovský výpočetní výkon. Data produkovaná jednotlivými přijímači tvoří nesmírně složité soustavy rovnic o mnoha neznámých a na jejich zpracování je potřebné nasazovat nejvýkonnější počítače, které provádějí stovky miliard operací za sekundu.
Kromě zkratky ADI se pro novou generaci sonarů používá několik dalších označení. Lze se setkat např. se zkratkou ADANIS, což znamená Acoustic Daylight Ambient Noise Imaging System, neboli systém zobrazování pomocí akustického světla vytvářeného hluky z okolí. Objevuje se rovněž pojem Ambient Sonar, případně také Multi‑Static Passive Sonar (MSPS), pod nímž si jedno provedení ADI patentovala firma General Dynamics.
První teoretické úvahy o využití akustického světla se datují do počátku 80. let a první praktický experiment byl uskutečněn v roce 1991 pro oceánografické účely. Námořnictvo se připojilo v polovině 90. let a v současné době vede tento výzkum Office of Naval Research. Pokusy se odehrávají především na základně Point Loma poblíž San Diega. Předpokládá se, že sonary ADI se objeví na pozdějších plavidlech třídy Virginia. Při konstrukci ponorek této třídy se s tím od začátku zjevně počítalo, neboť jsou kromě příďového a taženého sonaru vybaveny dalšími šesti sonarovými anténami po bocích. Sonary ADI se mají do výzbroje dostat někdy počátkem příštího desetiletí.
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