Ponorky budoucnosti? (2.)

V minulém čísle jsme se zabývali ponorkovými technologiemi, které ve svých románech popisuje spisovatel Michael DiMercurio. Nyní se budeme věnovat jednotlivých třídám ponorek z jeho knih a zejména tomu, čím se shodují a čím se naopak odlišují od svých skutečných protějšků.

Ponorky popsané v románech Michaela DiMercuria lze zhruba rozdělit do dvou skupin. První tvoří ponorky, které jsou vysloveně fiktivní. Druhá skupina zahrnuje ty třídy ponorek, které ve skutečnosti existují, ale jejichž vlastnosti a systémy jsou více či méně odlišné. Není žádným překvapením, že románové ponorky jsou ve srovnání se svými skutečnými protějšky obvykle výkonnější a lépe vyzbrojené.

Piranha, Los Angeles a Seawolf
Nejvíce prostoru je samozřejmě věnováno ponorkám americkým. Nejstarší z nich je třída Piranha ze 60. a 70. let, která se ve skutečnosti označuje jako třída Sturgeon. Je odvozena od třídy Thresher/Permit, jež byla první třídou s vnitřním uspořádáním obvyklým u dnešních ponorek (v přídi velké sférické těleso aktivního a pasivního sonaru a v bocích torpédomety vychýlené do stran). Nyní už jsou všechna plavidla třídy Sturgeon vyřazena. V románech hraje důležitou roli ponorka SSN‑666 Devilfish; skutečné plavidlo s číslem 666 neslo jméno Hawkbill, ale přezdívka Devilfish (narážka na „ďábelské“ číslo) se pro něj opravdu užívala. Jinak se románové ponorky této třídy od reálných příliš neliší.
Nejvíce současných amerických ponorek patří do třídy SSN‑688 Los Angeles, resp. do vylepšené třídy 688I. Románová třída Los Angeles se od skutečné liší jen málo, zatímco 688I je podstatně pokročilejší. Pohání ji termonukleární reaktor, elektrické reaktivní turbíny a nový sedmilistý šroub. Sonar byl nahrazen typem převzatým z třídy Seawolf a do výzbroje přibyly protiletadlové střely SLAAM. V románech vystupuje ponorka SSN‑774 Tampa coby poslední kus třídy 688I; skutečná třída Los Angeles ale skončila kusem SSN‑773 Cheyenne a číslo 774 patří první ponorce nové třídy Virginia (více v ATM 12/2004 na str. 4).
Další generací útočných jaderných ponorek je třída SSN‑21 Seawolf. I v tomto případě se knižní ponorka s tou skutečnou vesměs shoduje, je však výkonnější a ve věži má instalovány protiletadlové rakety SLAAM. Část lodí knižní třídy Seawolf patří do podtřídy SSN‑23 se „staronovým“ jménem Piranha. Jde vlastně o Seawolf s novou věží, 12 vertikálními šachtami pro řízené střely Javelin v přídi a sekcí pro přepravu zvláštních jednotek uprostřed. Reálná loď SSN‑23 ale nese jméno Jimmy Carter a je určena jen pro speciální operace. Do všech lodí románové třídy Seawolf lze instalovat trubice pro 1000mm superkavitační torpéda Vortex. (Popis tříd Los Angeles a Seawolf najdete v ATM 8/2003.)

Virtuální realita a hlasové povely
Nejvýkonnější ponorkou z DiMercuriových knih je SSNX‑1 (Ship Submersible Nuclear Experimental), jež na počest ponorky SSN‑666 dostala jméno Devilfish. Je popisována jako prototyp nové třídy Virginia, známé i jako Centurion nebo NSSN (New Ship Submersible Nuclear). Technická úroveň SSNX však reálnou třídu Virginia daleko předstihuje.
SSNX pohání termonukleární reaktor a vodní tryska (pump‑jet). Řídící centrum ponorky je dvakrát větší než u ponorek třídy Los Angeles, prostor můstku je větší asi čtyřikrát. SSNX využívá revoluční sonar typu ASO, který díky počítačovému zpracování vytváří dokonalý trojrozměrný obraz okolí ponorky. Informace se zobrazují pomocí holografických displejů a systémů virtuální reality. O řízení během boje se stará jediný člověk (místo dřívějších čtyř), který má nasazenou přilbu a rukavice pro virtuální realitu. S počítačem komunikuje pomocí těchto rukavic nebo hlasovými povely. Dnes se takový systém může zdát jako sci‑fi, ale stačí si vzpomenout, že v 80. letech působily stejným dojmem holografické displeje nebo hlasové ovládání letadel. Dnešní F/A‑22 Raptor je vybaven obojím a ponorky budoucnosti možná budou řízeny právě takto. Koordinace úsilí čtyř lidí (kapitán, kormidelník, operátor sonaru a operátor zbraní) celý proces řízení značně zpomaluje, takže soustředění všech prvků do rukou jediné osoby je možná správnou cestou.
Alternativním řešením by mohla být dálkově řízená ponorka bez posádky, jako je knižní SSNR‑1 (Ship Submersible Nuclear Robotic) Snarc. Od běžných ponorek se na první pohled liší především absencí velitelské věže; výhodou jsou menší rozměry, protože při konstrukci se nemusely brát ohledy na potřeby lidské obsluhy. Myšlenka dálkově řízené útočné ponorky je jistě velice lákavá, ale jak už bylo vysvětleno v prvním díle článku, něco podobného je dosud daleko za hranicemi dnešní úrovně technologií.

Japonské nukleární ponorky?
DiMercurio ale podrobně popisuje i ponorky dalších zemí, z nichž značnou pozornost věnuje ponorkám japonským. Je ovšem třeba předeslat, že všechny románové japonské třídy ponorek jsou fiktivní, protože Japonsko dosud staví jen ponorky s konvenčním pohonem. Na druhou stranu je ale pravda, že spekulace o stavbě nukleárních plavidel se průběžně objevují už řadu let a mnozí experti předpovídají, že první japonská nukleární ponorka je jen otázkou času (japonské námořnictvo je popsáno v ATM 4/2004).
První generace románových japonských ponorek patří do třídy Destiny I. Pak následovala vylepšená třída Destiny II a nakonec Destiny III bez lidské posádky. Nejnovější japonskou zbraní je pak šestice ponorek třídy Rising Sun, které nesou názvy Arctic Storm, Earthquake, Lightning Bolt, Thundercloud, Volcano a Tsunami. Všechny japonské ponorky se vyznačují krátkým a širokým trupem, mohutnou věží a rozměrnými kormidly. Jsou vyzbrojeny torpédy Nagasaki s plazmovými hlavicemi a nadzvukovými řízenými střelami s plochou dráhou letu Hiroshima. Jejich bojové hlavice Scorpion obsahují plutonium a kobalt‑60 a při výbuchu vzniká radioaktivní aerosol, který pak ve formě spadu zamoří cílovou oblast (fakticky jde o obdobu tzv. „špinavé bomby“).
Další skupinu tvoří ponorky z Ruska. V knihách vystupují reálné ruské ponorky Projekt 971 Bars/Ščuka‑B (kód NATO Akula), jež se téměř vyrovnají americké třídě Los Angeles, a obávané superrychlé ponorky Projekt 705 Lira (kód NATO Alfa). Americké loďstvo musí čelit i špičkové ukrajinské ponorce Vepr (Projekt 885 Severodvinsk). Skutečný ruský Vepr (K‑157) je ale loď Projektu 971A (kód NATO Akula II) a Severodvinsk je přímo jméno první ponorky nového Projektu 885 Jaseň (kód NATO Graney). Představuje další rozvoj třídy Bars a bude vybavena šachtami pro řízené střely 3M‑55 (systém P‑800 Oniks/Jachont, kód NATO SS‑N‑26). Má být rovnocenná americké třídě Seawolf, avšak její stavba se kvůli finančním problémům ruského námořnictva protahuje a přesné datum dokončení není známé.

Monstrum jménem Omega
Skutečně impozantní zbraní je ale ruská stíhací ponorka Kaliningrad (Projekt 985, kód NATO Omega). Při délce 200 metrů a výtlaku 26 000 tun je to největší ponorka na světě, dvakrát větší než americké útočné ponorky. Stejně jako jiné ruské třídy je konstruována jako dvoutrupá (více v ATM 6/2004). Vnitřní tlakový trup z titanové slitiny má průměr 10 m; vnější oválný trup je ocelový a vrstva vody mezi trupy je silná od 4,5 m nahoře a dole do 7,5 m po stranách. Díky tomu je Omega téměř nezranitelná, může dlouhodobě operovat v hloubce 2300 m a na několik minut se může ponořit až do 3000 m.
Omega je natolik automatizovaná, že pro její obsluhu stačí pouze 47 členů posádky: 18 důstojníků, 13 mičmanů (poddůstojníků) a 16 námořníků základní služby. Pohon obstarávají dva reaktory s tekutým sodíkem, jejichž celkový výkon přesahuje 3000 MW, což dává na pohon hřídele téměř 450 000 kW. Hřídel pohání vodní trysku, s níž Omega dosahuje rychlosti až 50 uzlů (92,6 km/h). Z otvorů na přídi je na povrch vypouštěn polymer, jež snižuje tření a ještě zvyšuje rychlost; zásoba polymeru ale stačí jen na 10 minut plavby. Do výzbroje patří 533mm torpéda, 1000mm nukleární torpéda Magnum a řízené střely 3M‑54 (systém P‑900 Alfa/Klub, kód NATO SS‑N‑27), které také nesou nukleární hlavici.
Omega sama je samozřejmě fikce; největší třídou ponorek je ruský Projekt 941 Akula (kód NATO Typhoon) s délkou 172 metrů (popis Typhoonu najdete v ATM 4/2003). Omega vlastně obsahuje standardní prvky ruské konstrukční školy (dvojitý trup, titanová konstrukce pro velký ponor, vysoký stupeň automatizace), ale zvětšené do obřích rozměrů. Polymerový povlak byl opravdu testován, přinejmenším v USA (projekt SURPASS na ponorce AGSS‑569 Albacore), ale pro technické potíže se ve vývoji nepokračovalo.
Lze polemizovat o tom, zda by vůbec mělo smysl stavět tak monstrózní stíhací ponorku. Náklady na její stavbu i provoz by byly jistě ohromné a je otázkou, zda by byly adekvátní dosaženým výsledkům. Takové plavidlo by možná mohlo fungovat jako účinná odstrašující síla, ale jeho skutečná bojová efektivita by byla dost pochybná.
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Výzbroj reálných a fiktivních ponorek

Torpédomety
Šachty pro řízené střely
Třída
Realita
Fikce
Realita
Fikce
Sturgeon/Piranha
4×533
4×533
0
0
Los Angeles
4×533
4×533
0 nebo 12
0 nebo 12
Seawolf
8×673
8×673
0
0 nebo 12
Virginia/SSNX
4×533
2×533, 2×1000
12
12
885 Severodvinsk
4‑8×533
6×533
8
0
985 Omega
-
4×533, 4×1000
-
0
Údaje o torpédometech jsou ve tvaru počet × ráže v milimetrech.
Výzbroj ponorky Severodvinsk se v různých zdrojích liší; dříve se uváděly i 650mm torpédomety nebo kombinace trubic obou ráží.
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