Ponorky budoucnosti? (1.)

Spisovatel Michael DiMercurio strávil velkou část života na amerických nukleárních ponorkách. Nyní píše velmi úspěšnou sérii románů o konfliktech, které mohou americké válečné námořnictvo v budoucnosti potkat. Hlavní roli v jeho knihách hrají samozřejmě útočné ponorky, jejichž technologická úroveň předbíhá svou dobu.

Nukleární útočné ponorky jsou považovány za technicky nejvyspělejší zbraně námořních sil, těší se velké popularitě i mezi laickou veřejností a často se vyskytují na stránkách románů nebo na filmovém plátně. Ponorky z knih Michaela DiMercuria jsou ovšem do značné míry zvláštní. Často jde o reálně existující typy, které jsou však vybaveny technologiemi, systémy a prvky, které v reálném světě spadají do bližší či vzdálenější budoucnosti.

Reaktory s tekutým kovem
Při analýze románových ponorek začneme systémy pohonu. Vedle klasických nukleárních reaktorů s vodní párou se v DiMercuriových knihách vyskytují i reaktory, jež pro přenos tepla využívají tekutý kov. Týká se to např. ruských ponorek tříd Alfa (Projekt 705) a Omega (Projekt 985) a japonské třídy Rising Sun. Ve skutečnosti byl reaktor s tekutým kovem použit jen v několika pokusných plavidlech a sériově v ruských Alfách, které mohly díky rychlosti přes 43 uzlů (80 km/h) doslova uplavat většině tehdejších torpéd. Reaktor s tekutým kovem je výkonnější a může rychleji měnit výkon, ale je hlučnější, náročnější na údržbu a kov je nutné stále udržovat na určité teplotě, i když reaktor nepracuje. Alfy byly v 90. letech oficiálně vyřazeny ze služby, i když technicky jsou pořád funkční.
Do vzdálenější budoucnosti patří termonukleární reaktory založené na slučování vodíku v hélium. Vyspělé země na nich pracují již dlouho, ale celá technologie je dosud ve fázi pokusů. První komerční reaktor bude v provozu nejdříve v roce 2030 a reaktor pro ponorky ještě mnohem později. Ovšem podle výpočtů by termonukleární jednotka mohla produkovat dvojnásobný výkon ve srovnání se stejně velkým štěpným reaktorem.
Dnešní ponorky převádějí výkon z reaktorů na šrouby přes parní turbíny, které vyrábějí elektrickou energii pro elektromotory. Některé románové ponorky ale přešly na pokročilejší elektrické reaktivní turbíny, které v sobě spojují funkci generátoru i motoru, díky čemuž jsou výkonnější a tišší. Klasické lopatkové šrouby byly nahrazeny hydroreaktivními tryskami (tzv. pump‑jety), což je vlastně soustava rotorů a statorů v kruhovém plášti. Oproti šroubům jsou méně efektivnější, ale tišší a méně náchylné ke kavitaci. Opravdu se používají na některých hladinových lodích, torpédech i ponorkách (mj. na americké třídě Seawolf).

Vševidoucí ASO
Další kapitolu představuje senzorové a výpočetní vybavení DiMercuriových ponorek. Z toho lze uvést zejména počítače na bázi DNA, v nichž výpočetní a paměťové prvky tvoří molekuly DNA. O těchto počítačích se hovoří už řadu let a zvláště Američané a Japonci je intenzivně zkoumají, avšak veškeré výsledky jsou zatím prakticky nepoužitelné.
Snad nejzajímavějším prvkem z DiMercuriových knih je ovšem zcela nový typ sonaru. Dnešní pasivní sonary hledají konkrétní zvuky a filtrují balastní zvuky vln, větru, geologické činnosti nebo mořských živočichů. To má několik zásadních nevýhod. Především je nutné přesně znát zvukový „podpis“ cíle, aby se vědělo, co poslouchat a co odfiltrovat. V mělkých vodách je sonar zahlcen množstvím balastních zvuků a parazitních odrazů. Hluk vydávaný nejnovějšími ponorkami je zachytitelný jen velice obtížně (Američané přiznávají, že občas nemohou sledovat ani své vlastní ponorky) a další generace plavidel už možná bude mít aktivní tlumení hluku. Klasický sonar se prostě blíží technické hranici možností.
Michael DiMercurio proto přivedl na scénu systém ASO (Akustický Světelný Odraz). Lze jej přirovnat k lidskému oku, jež vnímá odrazy světla od objektů. Čidla ASO snímají balastní zvuky, které jsou samozřejmě pozměněné odrazem od objektů ve vodě. Superrychlé počítače bleskově zpracují získané údaje a výsledkem je dokonalý trojrozměrný obraz okolí ponorky. Dnešní americké sonary zachytí větší plavidlo na vzdálenost 80 km, ale ASO by to dokázal snad až na 180 km! ASO by se mohl uplatnit i v akustických bójích.
ASO samozřejmě není DiMercuriovým vynálezem. V odborných kruzích se o něm mluví už od první poloviny 90. let a je pravděpodobné, že US Navy jej opravdu vyvíjí. Anglicky se označuje i jako Multistatic Passive Sonar nebo Ambient Sonar. Podle dobře informovaného zdroje z Office of Naval Research se s takovým sonarem počítá pro pozdější ponorky třídy Virginia (ATM 08/2003 a 12/2004).

ASWSOW byl zrušen
DiMercuriovy ponorky jsou samozřejmě vybaveny i špičkovými zbraněmi. Standardní výzbroj románových amerických ponorek představují 533mm torpéda Mark 49 Hullbuster, Mark 50 Hullcrusher a Mark 52 Hullcracker. Typ Mark 50 nese kumulativní hlavici pro proražení dvojitého trupu ruských ponorek (více v ATM 06/2004). Další běžnou zbraní je řízená střela s plochou dráhou letu Javelin, což je obtížně zjistitelná a nadzvuková verze střely Tomahawk. Typ Javelin Block III se může jistou dobu vznášet pod hladinou a odstartuje se zpožděním, čímž zabrání odhalení pozice ponorky podle kouřové stopy. Námořnictvo údajně tuto technologii skutečně testovalo, ale k zařazení do výzbroje nedošlo.
Vysoce účinnou zbraní je protiponorková a protilodní raketa dalekého dosahu ASWSOW. Dosahuje nadzvukové rychlosti, má dolet 64 km a autonomní naváděcí systém a její extrémně ničivá hlavice dokáže potopit i menší letadlovou loď. Podobná zbraň byla opravdu vyvíjena jako UUM‑125 Sea Lance; námořnictvo do ní vkládalo velké naděje, ale projekt byl v roce 1990 z rozpočtových a technických důvodů zrušen. Výsledkem je, že US Navy nyní nemá žádnou dalekonosnou protiponorkovou zbraň.
Některé románové ponorky mají i protiletadlové střely zabudované ve věži. U amerických ponorek jsou to rakety Mark 80 SLAAM s infračerveným naváděním, japonské ponorky nesou střely Darkwing s naváděním infračerveným nebo laserovým. (Tématu ponorkových protivzdušných střel je věnován článek v ATM 06/2004.) Zmínku si zaslouží také klamné cíle Mark 36 a Mark 38, což jsou vlastně torpéda s velkou palivovou nádrží a vysílačem, který imituje zvuky ponorky. Novější Mark 38 dokáže vysílat i zvuky jako odpalování zbraní nebo bouchání poklopů, a to tak věrohodně, že zmate i velké sonary hladinových plavidel.

Vortex, Nagasaki a Magnum
Působivou zbraň představují americká superrychlá 1000mm torpéda Vortex, která mají raketový motor, laserové navádění a pohybují se v oblaku vodní páry rychlostí až 300 uzlů (550 km/h). Vortex ale není nic jiného než románová obměna obávaného ruského torpéda Škval (ATM 11/2003). Američané těmto zbraním říkají „blesková torpéda“ a investují do jejich vývoje značné prostředky, ale operační nasazení je stále velmi vzdálené.
Od Škvalu je vypůjčené také superrychlé odpálení torpéd, které se vztahuje ke knižnímu japonskému torpédu Nagasaki. Torpédo má raketový motor, který odpaří vodu v torpédové komoře, takže torpédo vystřelí tlak páry. Kromě raketového pohonu má navíc i tři další pohonné systémy (reaktivní vodní trysky, elektromotor a plynovou turbínu), takže může odstartovat i v tichém režimu.
Nejzajímavější ruskou zbraní z DiMercuriových knih je obří 1000mm torpédo Magnum. Slovo „obří“ je užito záměrně – Magnum je velký jako miniponorky z druhé světové války. Jeho spalovací jednotka pohání dva hydraulické motory, které otáčejí dvěma protiběžnými šrouby. Magnum dosahuje rychlosti 60 uzlů (110 km/h), má dosah až 100 km a veze palivo na 60 až 90 minut plavby (podle rychlosti). Má termonukleární hlavici a cíl vyhledává vlastním sonarem; pokud jej nenalezne, může explodovat v místě předpokládané pozice cíle. Knižní Magnum je pravděpodobně odvozen od skutečných ruských 650mm torpéd. Např. typ 65‑76 je poháněn plynovou turbínou a má dostřel 100 km.

Plazma a ponorky bez posádky
DiMercuriovy romány si nelze představit bez plazmových hlavic, což je vlastně nová generace atomových zbraní. Série explozí konvenčních trhavin stlačí hmotu hlavice tlakem několika set atmosfér a od atomových jader se oddělí elektrony, což způsobí rozpad hlavice v plazmový oblak o teplotě několika set milionů stupňů. Výsledkem je výbuch srovnatelný s explozí nukleární bomby, ale bez radioaktivního zamoření. Plazmovými hlavicemi jsou vybaveny mj. zbraně Javelin, Vortex a Nagasaki. Tento princip je technicky jistě možný, ale dosud se nepodařilo zajistit dostatečně přesnou koordinaci výbuchů tak, aby se alespoň na krátký okamžik vytvořilo větší množství plazmatu.
Neobvyklým prvkem DiMercuriových románů jsou ponorky bez lidské posádky. V jeho knihách se objevují hned dvě, americká SSNR‑1 Snarc a japonská Destiny III. V současné době si ovšem nelze představit velkou nukleární útočnou ponorku bez posádky. Celá řada činností (např. kontrola reaktoru) se v žádném případě neobejde bez lidské obsluhy. Kromě toho by bylo dálkové ovládání nesmírně obtížné; jak známo, komunikace s ponořenou ponorkou na větší vzdálenost je velký problém sama o sobě. A tak lze celkem jistě říci, že dálkově řízená nebo zcela samostatně pracující útočná ponorka zatím zůstává pouze fikcí.
Jinak je ale zřejmé, že DiMercuriovy romány rozhodně neobsahují technické nesmysly. Některé technologie jsou naprosto reálné, zatímco jiné pouze předbíhají současný technický vývoj, nebo alespoň jeho oficiálně prezentované výsledky. V příštím ATM se tedy budeme věnovat jednotlivým třídám románových ponorek a jejich vztahu ke skutečnosti.
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Knihy Michaela DiMercuria
DiMercurio dosud napsal osm románů, z nichž tři vyšly i česky. Podle dějové návaznosti jsou to Voyage of the Devilfish (česky Omega, Domino, 2003), Attack of the Seawolf (česky Vražedná mise, Domino, 2004), Phoenix Sub Zero, Barracuda Final Bearing, Piranha Firing Point (česky Palebný bod Piranha, Slovanský dům, 2002), Threat Vector, Terminal Run a Emergency Deep. DiMercurio se také podílel na populárně naučné knize The Complete Idiot’s Guide to Submarines.

Publikace: Armádní technický magazín 3/2005

