MiG‑31 Firefox
Myslete v ruštině!

Realita, nebo fikce? Tak se nazývá nová rubrika, kterou od nynějška budete v ATM nacházet. Její náplní bude vojenská technika, s níž se můžete setkat ve filmech, knihách či ve formě plastikových modelů. Tyto výtvory totiž v mnoha případech nepostrádají reálný základ. Příkladem takové fiktivní, ale technicky zajímavé zbraně je letoun MiG‑31 Firefox.

V roce 1977 se na knižním trhu objevil román Firefox, jehož autorem byl zcela neznámý spisovatel Craig Thomas. Přesto se kniha okamžitě stala bestsellerem a Thomas dodnes patří mezi spisovatelskou špičku. Firefox rovněž vzbudil zájem filmařů a roku 1982 měl premiéru stejnojmenný film, který režíroval Clint Eastwood a také si v něm zahrál hlavní roli. V knize i filmu jde o totéž: Sověti vyvinou revoluční typ bojového letounu, který jasně překonává vše, co má Západ k dispozici. Američané tedy vyšlou do SSSR agenta, bývalého pilota jménem Mitchell Gant, jehož úkolem je letoun ukrást a dopravit do USA.
Nicméně, tato celkem jednoduchá zápletka byla zpracována skutečně mistrně. Film navíc přidal i vizuální efekty, jejichž úroveň byla na tehdejší dobu neuvěřitelná (údajně se uvažovalo i o nominaci na Oscara). Na rozdíl od knihy se však film tehdy nesetkal s větším zájmem diváků a byl „znovuobjeven“ až v 90. letech. Dnes se oprávněně řadí mezi ty nejlepší špionážní filmy „staré školy“.

Inspirací byl Tu‑144
Pro milovníky vojenské techniky je jistě hlavním lákadlem samotný bojový letoun MiG‑31 (v kódu NATO Firefox). Snad není třeba zdůrazňovat, že jde o letoun zcela fiktivní. Na první pohled se rovněž zdá, že nijak nesouvisí se skutečným přepadovým stíhačem typu MiG‑31 (kód NATO Foxhound), ovšem ve skutečnosti tu určitá spojitost je.
V polovině 70. let, kdy Thomas sbíral podklady pro svůj román, se v tisku objevovaly zprávy o tom, že Sovětský svaz vyvíjí stíhací letoun MiG‑31 (prototyp vzlétl roku 1975). Pochopitelně však chyběly podrobnější informace, takže zapracovala spisovatelova fantazie a vytvořila superzbraň, jaké by nebylo rovno. Ale když kniha vyšla, o MiGu‑31 už se vědělo podstatně více, především to, že vychází z MiGu‑25. Došlo tak k dosti kuriózní situaci, protože na obálce prvního vydání knihy bylo nakresleno cosi jako MiG‑25. Obálky pozdějších vydání románu už zdobí MiG‑31 Firefox v té podobě, která byla navržena pro film.
Filmový „Firefox“ rozhodně není řešený konvenčně a nejspíš neexistuje letoun, se kterým by jej bylo možno zaměnit. Řada jeho tvarů ale přesto napovídá, že se filmaři částečně inspirovali sovětským nadzvukovým dopravním letounem Tu‑144 (kód NATO Charger). Jedná se především o kachní plochy, které se při rychlém letu zatahují do trupu, a o rozměrné křídlo tvaru delta se zalomenou náběžnou hranou a vnějšími částmi se záporným vzepětím.
Firefox byl unikátní hned v několika ohledech. Dosahoval enormních výšek a rychlostí; mohl vystoupat do výšky přes 36 000 metrů, kde mohl letět rychlostí přes Mach 5 (možná až Mach 6). Pro jakýkoli radar byl naprosto neviditelný. Skutečně revoluční ale byl jeho systém ovládaní zbraní, který byl řízen pomocí myšlenek (přesněji řečeno nervových impulsů) pilota.

Mach 5 je příliš mnoho
Ze všech výjimečných vlastností Firefoxu je nejméně věrohodná jeho maximální rychlost přes Mach 5. Letadlo, které by mohlo ve vodorovném letu udržovat rychlost přes 5700 km/h, stojí na hranicích možností současné úrovně techniky. Vzdušný rychlostní rekord sice činí Mach 6,72 (7297 km/h), ale jde o hodnotu dosaženou jednoúčelovým raketovým strojem při prudkém sestupu z výšky přes 100 000 metrů. Mnohem více vypovídají výkony letounů, které se pohybovaly rychlostí přes Mach 3, jako např. A‑12 Oxcart a SR‑71 Blackbird (více o něm v rubrice Historie v tomto čísle).
Tyto letouny se musejí potýkat s několika zásadními problémy. Především to je fakt, že se pohybují za hranicí tepelné bariéry (více v článku o A‑12 v minulém čísle), která namáhá jejich konstrukci obrovskými rozdíly teplot. Není divu, že musely být zhotoveny z vysoce odolných materiálů, např. kaleného titanu. A při rychlosti přes Mach 5 by byla tepelná zátěž ještě mnohem vyšší. Jestliže se pro rok 2020 počítá s letouny létajícími rychlostí až Mach 10 (více v ATM 7/2003), bude třeba dosáhnout několika zásadních průlomů v oblasti materiálů.
Ovšem i kdyby se sovětským konstruktérům podařilo tento problém překonat, narazili by vzápětí na další potíž. Jaký motor by měl letadlu udělit rychlost Mach 5? Technický popis Firefoxu uvádí, že jej pohánějí dva proudové motory o tahu po 222,4 kN. Zdánlivě by to mělo postačovat, když dva motory Blackbirdu po 131 kN umožňují překročit Mach 3. Jenže pohonné jednotky J58 u SR‑71 nejsou čistě proudové, nýbrž využívají i náporový princip. Běžný proudový motor by při rychlosti Mach 5 vůbec nemohl pracovat. Firefox by tedy musel mít spíše náporový nebo kombinovaný pohon.

Kanony, rakety a výbušniny
Firefox údajně nebylo možno zachytit radarem. Chybí však informace o tom, jak bylo této obtížné zjistitelnosti dosaženo. Čtenář či divák se musí spokojit se sdělením, že Sověti vyvinuli „nějakou zvláštní protiradarovou ochranu“ (v originále „some kind of anti‑radar capability“). Možným vysvětlením by mohl být nátěr absorbující radarové paprsky (jako u SR‑71); ten ovšem radarový obraz silně redukuje, nikoli eliminuje (to ostatně nedokáže žádná technologie). Jinou možností by bylo aktivní rušení radaru nebo oblak ionizovaného vzduchu, který by paprsky pohlcoval. Ale stejně by žádným způsobem nešlo odstranit silné turbulence, které by tak rychle letící stroj vytvářel. Na druhou stranu je zřejmé, že letoun dosahující výšek okolo 36 000 metrů a rychlostí řádu Mach 5 by byl bez ohledu na svou „viditelnost“ prostě nezranitelný. Dokonce i čtyřicet let starý SR‑71 dodnes představuje značně obtížný cíl.
MiG‑31 byl vybaven třemi typy zbraní. Pod kabinou mezi vstupy vzduchu se nacházely dva 23mm kanony, komory po bocích spodní části trupu skrývaly čtyři protiletadlové řízené střely a v kořenech křídel byl vestavěn obranný systém. Nejasnosti panují kolem typu oněch řízených střel. Různé prameny uvádějí, že by se mohlo jednat o typy R‑40 (AA‑6 Acrid), R‑23 (AA‑7 Apex), R‑60 (AA‑8 Aphid) nebo R‑73 (AA‑11 Archer). Ve filmu padne zmínka, že rakety pocházejí z MiGu‑25, což ukazuje na R‑40. I tvar raket se podobá R‑40, avšak jejich rozměry jsou podstatně menší, než by měly být. R‑40 měří na délku asi šest metrů, zatímco filmové rakety jsou jen dvoumetrové (střelu mohl přenášet jeden muž), což odpovídá R‑60.
Obranný systém sestával ze dvou odpalovacích zařízení vzadu v kořenech křídel. Podobné systémy obvykle vystřelují světlice a kovové pásky jako klamné cíle proti řízeným střelám, ale u Firefoxu tomu bylo jinak. Dozadu byly odpalovány malé dávky výbušnin, které mohly zneškodňovat nejen přilétající střely, ale i jiná letadla. V závěru filmu dojde k souboji dvou prototypů MiGu‑31, který skonči zničením jednoho z nich právě pomocí salvy výbušnin.

„Myslete v ruštině.“
Konečně se tedy dostáváme k nejpokročilejšímu prvku letounu MiG‑31 Firefox, kterým byl systém řízení palby. Soustava senzorů kombinovala výkonný radar a různá infračervená čidla. Pokrývala úhel 360° a mohla současně sledovat velké množství cílů všech druhů. Tyto senzory byly přes centrální počítač propojeny se zbraněmi a „mozkovým“ řídicím systémem.
Jeho hlavní částí byla speciální helma, která snímala nervové impulsy z mozku pilota. Jak známo, nervové impulsy nejsou nic jiného než elektrické signály, které lze pomocí dostatečně citlivých přístrojů zaznamenávat a analyzovat (takhle funguje lékařské zařízení EEG, tedy elektroencefalograf). Jako každý elektrický signál lze i nervový impuls popsat jistými fyzikálními veličinami (velikost, frekvence, atd.). Víme‑li, jaké hodnoty veličin odpovídají určitému myšlenkovému obsahu, pak není problém vyrobit zařízení, které bude tyto impulsy překládat do povelů pro počítač. Přesně tuto funkci měla helma pro pilota Firefoxu.
Počítač ovšem reagoval pouze na povely (tj. myšlenky) v ruském jazyce. Právě odtud pochází snad nejznámější výrok z filmu Firefox. Když doktor Baranovič, geniální konstruktér letounu a zároveň sovětský disident, instruuje před akcí amerického pilota, vysvětluje mu: „Musíte myslet v ruštině. Ne si překládat z angličtiny. Myslete v ruštině.“
Může to znít překvapivě, ale řízení pomocí nervových impulsů je technicky nepochybně možné a americké vojenské letectvo se o něj vážně zajímá. Důvodů je hned několik. Pokud by pilot ovládal zbraně (nebo dokonce celý letoun) jen svým mozkem, poskytlo by mu to významný časový náskok (přibližně dvě nebo tři sekundy) v souboji proti letounu s klasickým řízením. Dále by se usnadnilo řízení při vysokém přetížení, kdy je omezen pohyb končetin.
Je však nutné dodat, že současná úroveň této technologie je naprosto nedostačující pro vojenské použití. Na některých výstavách bývají k vidění (a k vyzkoušení) počítačové hry ovládané nervovými impulsy, ale většinou jde o velmi primitivní systémy schopné rozpoznat jen několik povelů (a to ještě nepříliš úspěšně). Ani podle těch největších optimistů nelze nějaké seriózní výsledky očekávat dříve než za deset let. Letoun řízený mozkem pilota tedy zůstává jen snem. Zatím.
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Rubrika Realita, nebo fikce? v příštím čísle ATM bude věnována prezidentskému letounu Air Force One. Ten zcela jistě existuje, ale o jeho skutečných schopnostech se stále diskutuje, částečně i díky stejnojmennému akčnímu filmu.

Údajná TTD letounu MiG-31 Firefox
Počet a typ motorů:
2 × Tumanskij RJ-15BD-600
Tah motorů:
2 × 222,4 kN
Rozpětí křídla:
13,87 m
Délka:
18,93 m
Výška:
5,03 m
Prázdná hmotnost:
24 352 kg
Vzletová hmotnost:
36 776 kg
Max. rychlost:
5700 km/h (Mach 5+)
Max. přeletová vzdálenost:
4800 km
Operační dostup:
36 150 m
Zdroj: Firefox Online Resource
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