Megafortress: Létající pevnost

Představte si obří bojový letoun, který je neviditelný pro radar, dosahuje nadzvukové rychlosti a obletí téměř polovinu světa bez doplňování paliva. Nese širokou škálu senzorů, obranných systémů a útočných zbraní proti všem typům cílů. Právě takové letouny popisuje ve svých románech spisovatel Dale Brown, který jim dal jméno Megafortress.

Dale Brown dlouho létal jako zbraňový důstojník a navigátor na bombardérech B‑52 a FB‑111 a je znám jako propagátor strategického letectva (více v ATM 6/2003). Po odchodu do výslužby začal psát romány, v nichž rozvíjí originální myšlenku, kterou během svého působení u letectva předložil nadřízeným. Navrhl přestavbu bombardérů B‑52 a B‑1 na univerzální bojové letouny, schopné plnit širokou škálu úkolů a působit samostatně, mimo regulérní svazky ozbrojených sil. Pro tuto koncepci se používá pojem Megafortress.

Není EB‑52 jako EB‑52
Hlavní roli ve většině jeho knih hrají letouny EB‑52 Megafortress. Hned na úvod je třeba upozornit, že románový EB‑52 (Enhanced nebo Evolved Bomber) nemá nic společného se skutečným typem EB‑52 (Electronic Bomber), což je vyvíjený letoun pro radioelektronický boj na bázi B‑52. Naopak románový EB‑52 je nadzvuková, pro radar neviditelná verze B‑52, vybavená širokou škálou senzorů a zbraní a schopná nejen ničit všechny typy cílů, ale zajišťovat i veškerou podporu, velení a průzkum.
Při srovnání reálného B‑52 a románového EB‑52 jsou ihned patrné tři odlišnosti. Příď EB‑52 je dlouhá, štíhlá a zahrocená a podobně jako u letounu Concorde se může sklápět, aby pilot mohl sledovat zemi při pojíždění. Klasické ocasní plochy byly nahrazeny kormidly tvaru písmene V a osm motorů Pratt & Whitney TF33 nahradily čtyři General Electric CF6, díky nimž má EB-52 o 60 % větší tah a o 30 % menší spotřebu paliva. Při vzletové hmotnosti téměř 250 tun může ve výšce okolo 15 000 m obletět téměř polovinu světa bez doplnění paliva a dosahuje nadzvukové rychlosti. Podobná výměna motorů se u B‑52 opravdu plánuje, i když nikdo samozřejmě nepočítá s nadzvukovou rychlostí. Celý trup EB‑52 je vyroben z kompozitního ocelového vlákna, které je pevnější, lehčí a hladší než klasická ocel, takže udržuje perfektní aerodynamiku za všech podmínek. Jeho složitá struktura výborně pohlcuje radarové paprsky, některé části letounu jsou pokryty absorpční barvou a povrch nemá žádné ostré hrany – díky tomu všemu se EB‑52 řadí mezi „neviditelné“ letouny.
Skutečný B‑52 má šestičlennou osádku, zatímco u fiktivního EB‑52 se tento počet díky počítačům snížil na čtyři. Jsou to první a druhý pilot, operátor obranných systémů a operátor útočných systémů, který plní i funkci radisty, navigátora a zpravodajce. Mají k dispozici velké multifunkční displeje a ovládání dotyky prstů, pohyby joysticku nebo nožním spínačem a hlasovými povely. EB‑52 má systém pro přenos dat v reálném čase a komunikační systém Have Quick, který zajišťuje bezpečnost přenosu změnami frekvence podle předem zadaného schématu (ten skutečně existuje a používá se na námořních letounech P‑3C Orion).

Raketový kanon v zádi
Románový EB‑52 si zachovává veškeré senzorové a obranné vybavení B‑52 (včetně radaru AN/APQ‑166), ale přidává řadu nových systémů, vesměs ukrytých v nízkém krytu na hřbetě letounu. Především je to radar AN/APG‑73, který pochází z letounů F/A‑18C/D/E/F. Jeho dosah byl zvýšen, úhel snímání se rozšířil na 360 ° a přibylo mnoho nových režimů, takže radar může plnit i funkce AWACS. V krytu na hřbetě se nachází také obranné zařízení AN/ALQ‑199 MAWS (Have Glance), které pomocí laserových paprsků oslepuje naváděcí hlavice řízených střel. Tady autor evidentně spojil dva existující prvky, varovný systém AN/ALQ‑199 a směrový infračervený rušič Have Glance. Uvádí se, že podobná kombinace chrání prezidentský letoun VC‑25A Air Force One (ATM 5/2004).
Aktivní obranu EB‑52 zajišťuje záďové střeliště. Reálný B‑52 nese čtyři kulomety ráže 12,7 mm (varianty B‑52A až G) nebo 20mm kanon Vulcan (B‑52H), zatímco EB‑52 tam má jakýsi „raketový kanon“ ráže 80 mm, který odpaluje „vzdušné miny“, což jsou modifikované střely AIM‑92 Stinger (ATM 10/2003) s novou střepinovou hlavicí. Podobné přezbrojení B‑52 se opravdu zvažovalo, ale současný stav projektu je neznámý.
Útočný arzenál EB‑52 je umístěn ve dvou proudnicových krytech pod křídly a v trupové pumovnici se dvěma rotačními závěsníky. Hlavními protiletadlovými zbraněmi jsou střely AIM‑120 AMRAAM a AIM‑9 Sidewinder, proti pozemním cílům jsou určeny mj. řízené rakety AGM‑142 Have Nap, naváděné pumy s raketovými urychlovači AGM‑130 Striker a inteligentní protiradarové střely AGM‑136 Tacit Rainbow. Všechny tyto zbraně jsou reálné a zařazené do služby, s výjimkou střely Tacit Rainbow, jejíž vývoj byl zastaven.
Ovšem nejničivější zbraní EB‑52 je fiktivní střela s plochou dráhou letu AGM‑177 Wolverine. Dosahuje rychlosti 1000 km/h a je neviditelná pro radar, má tři pumovnice a hlavní nálož, může tedy zaútočit čtyřikrát. Nemanévruje pomocí řídících ploch, nýbrž díky trysce s vychylováním tahu a adaptivnímu povrchu. Celý její plášť totiž mění tvar díky miniaturním hydraulickým ovladačům, takže na něm vznikají velké vztlakové a tahové síly. Tato technologie je nepochybně reálná, ale nyní se nachází ve fázi prvních experimentů.

Vampire vidí i do vesmíru
Technologický vývoj pokračuje, a to nejen v reálném světě, ale i v knihách Dalea Browna. EB‑52 nedostačoval všem požadavkům, a tak vznikla nová „létající pevnost“, tentokrát na bázi letounu B‑1B Lancer. Nový stroj dostal název EB‑1C Megafortress‑2, ale je znám spíše pod názvem Vampire. Provedené změny byly menší než při změně B‑52 v EB‑52, a proto ani vnější rozdíly nejsou příliš patrné. Avšak celý povrch EB‑1C je adaptivní; je vyroben stejnou technologií jako řízená střela Wolverine, takže stále provádí změny, které jsou příliš malé pro lidské oko, ale podstatně ovlivňují proudění vzduchu.
Klíčovým prvkem EB‑1C je ladar, tedy laserová obdoba radaru. Jde o šest laserových vysílačů a přijímačů, které během pěti sekund prověří vzdušný prostor i terén v okruhu přes 75 km a uloží získané informace do palubního počítače. Vampire je používá k průzkumu, zaměřování, kopírování terénu i výstraze před letouny nebo střelami, může díky nim vidět i do vesmíru. Ladar je technicky naprosto reálný princip, v menším měřítku už se používá a jednou by možná opravdu mohl doplnit klasické radary. Na obranu proti řízeným střelám EB‑1C nevypouští světlice nebo kovové pásky, nýbrž malé kluzáky, jejichž širokopásmové elektromagnetické vysílače simulují charakteristiky skutečného letadla, a má také účinnou soustavu vlečných rušičů.
Výzbroj je nesena ve třech trupových pumovnicích o celkové nosnosti 30 tun a případně na závěsech pod křídly. Základní protizemní zbraní je řízená raketa AGM‑89 Longhorn Maverick s doletem 50 km a proti vzdušným cílům (včetně balistických raket) slouží střely AIM‑152 Anaconda s doletem přes 140 km a rychlostí Mach 5. Střela AIM‑152 AIAAM byla skutečně vyvíjena, zatímco zvětšená verze Mavericku je podle dostupných zdrojů fiktivní. 
EB‑1C později obdrží vysloveně futuristické zbraně jako antiraketu Lancelot s plazmovou hlavicí a malé bezpilotní bojové letouny StealthHawk. V dalších románech se objeví i AL‑52 Dragon, tj. EB‑52 s laserovým dělem, zjevně inspirovaný protiraketovým vzdušným laserem YAL‑1 ABL (více v ATM 8/2003). Zatím posledním Brownovým výtvorem jsou bezpilotní verze Megafortressů (QB‑1C, QB‑52 a QAL‑52).

Megafortress: pro a proti
Celá myšlenka letounů kategorie Megafortress je do značné míry sporná a vedou se o ní diskuse prakticky od doby, co ji Dale Brown zveřejnil, tj. od konce 80. let. Především se debatuje o tom, zda je technicky vůbec realizovatelná. Její odpůrci namítají, že by nebylo možné přeměnit bombardéry B‑52 v nadzvukové a obtížně zjistitelné stroje, protože jejich draky by nesnesly namáhání při překonávání zvukové bariéry a jejich obří velikost by znemožnila dosažení charakteristik stealth. Proti tomu lze namítnout, že plášť z vláknové oceli by oba tyto problémy mohl vyřešit.
Ale snad ještě důležitější otázkou je, zda by bylo užitečné takové letouny stavět. Zastánci Megafortressů (kterých je ve strategickém letectvu USA překvapivě velké množství) tvrdí, že by byly víceúčelové, přizpůsobivé, samostatné, nenáročné a levné; sám Dale Brown vyčíslil náklady na přeměnu B‑52 v EB‑52 na pouhých 20 milionů dolarů, což je cena starých verzí stíhačky F‑16. Mohly by plnit i odstrašující roli, podobně jako operační skupiny letadlových lodí. Dokázaly by samy vyřešit většinu krizí, protože jediný EB‑52 či EB‑1C by disponoval stejnou palebnou silou jako celá letka stíhaček nebo menší válečná loď.
Naopak jejich odpůrci argumentují tím, že Megafortressy by byly právě kvůli své obří velikosti příliš neohrabané a zranitelné a v žádném případě by nemohly vést manévrový vzdušný boj. Na druhou stranu je třeba uvážit, že díky špičkovým radiolokátorům, obranným systémům a zásobě řízených střel by dokázaly ničit nepřátelská letadla na velké vzdálenosti a vůbec by se nedostávaly do manévrových soubojů.
Když Dale Brown přišel s návrhem Megafortressu, správně předpokládal, že globální válka je málo pravděpodobná a daleko větší problémy budou způsobovat regionální konflikty. Právě pro ně by byl Megafortress s obrovským doletem a velkou zásobou zbraní vhodný. Otázkou je, jak by se k takovému návrhu postavila současná americká vláda, pokud by jej Brown předložil dnes. Odpověď na ni nám však může dát až budoucnost.
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Knihy Dalea Browna
Dale Brown dosud napsal 16 románů a na dalších šesti se podílel jako spoluautor. Česky zatím vyšly tři jeho romány a jedna povídka.
Poděs (The Tin Man), nakladatelství Alpress, 2001
Osudová bojiště (Fatal Terrain), nakladatelství Alpress, 2001
Válečníci (Warrior Class), nakladatelství Alpress, 2003
Povídka Vůdcovské schopnosti (Leadership Material) je součástí sbírky Bojová akce (Combat), kterou vydalo nakladatelství BB/art v roce 2002.
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