Ruské fiktivní bombardéry

V minulém ATM jsme se věnovali bombardérům Megafortress, které ve svých knihách vytvořil spisovatel Dale Brown. Kromě nich však představil čtenářům i celou řadu dalších typů fiktivní techniky. Patří mezi ně i ruské bombardéry kategorie stealth, které mohou s americkými Megafortressy směle soupeřit.

Kromě USA se výzkumem technologií obtížné zjistitelnosti letadel (stealth) zabýval i Sovětský svaz, i když informace o tomto výzkumu jsou dosud velmi kusé a rozporné. Snad právě opona tajemství halící ruská letadla typu stealth přispěla k tomu, že se jimi často zabývají spisovatelé, filmaři a výrobci plastikových modelů, což dokazují fiktivní stíhací letouny MiG‑31 Firefox (ATM 04/2004) a MiG‑37B Ferret‑E (ATM 08/2004). A hned tři ruské „neviditelné“ bombardéry představil ve svých románech Dale Brown.

Mlha a Stín
První dva typy z této trojice jsou bombardéry Fisikous Fi‑170 Tuman a Metyor Mt‑179 Teň. Dale Brown se však nespokojil jen s navržením samotných bojových letounů, ale vytvořil kolem nich celou vývojovou a výrobní infrastrukturu, která je úzce propojena s dějovou linií jeho knih. Tato linie je poměrně složitá a zahrnuje události skutečné (válku v Perském zálivu v roce 1991 nebo bombardování Srbska v roce 1999) i fiktivní (tajný nálet bombardéru EB‑52 na pozice sovětských laserových zbraní v roce 1988 či konflikt USA, Ukrajiny a pobaltských zemí s Ruskem v roce 1995).
Základem oné románové infrastruktury bylo Výzkumné středisko leteckého výzkumu a techniky Fisikous, které se mělo nacházet ve Vilniusu v bývalé Litevské sovětské socialistické republice. Přes své utajení (nebo díky němu?) stálo na špičce sovětského leteckého vývoje. Prvním produktem jeho činnosti byl strategický bombardér Fi‑170 Tuman (česky Mlha), vlastně jakási obtížně zjistitelná alternativa letounu Tu‑160 Blackjack (jeho popis najdete v ATM 03/2003). Stejně jako Tu‑160 měl i Fi‑170 křídlo s měnitelnou geometrií a jeho prázdná hmotnost se pohybovala kolem 120 tun. Ale Fi‑170 byl pouze prvním vývojovým stupněm. V polovině 90. let už se pracovalo na modelu Fi‑179 Teň (česky Stín) se záporným šípem křídla, ještě důslednější aplikací principů stealth, řadou pokročilých technologií a výzbrojí proti pozemním i vzdušným cílům. Kvůli oné válce v roce 1995 se však výzkum přesunul z Litvy do Ruska, do Leteckého střediska Metyor na základně Žukovskij u Moskvy, kde byl letoun dokončen pod názvem Mt‑179.
Dale Brown sám přiznal, že při návrhu Mt‑179 vycházel z tvarů stíhacího letounu Suchoj S‑37 (Su‑47) Berkut s negativním šípem křídla. Mt‑179 tak vlastně představuje 2,4krát větší kopii S‑37, ovšem se čtyřmi motory a bez kachních ploch i vertikálních ocasních ploch. Stroj se totiž ovládá stejně jako další letoun z Brownových knih, americký EB‑1C Megafortress‑2 (více v minulém čísle ATM). Povrch Mt‑179 se skládá z malých pohyblivých prvků řízených miniaturními hydraulickými pohony; okem nepostřehnutelné změny na povrchu letounu způsobují velké změny v aerodynamice letounu a upravují obtékání vzduchem tak, že nejsou třeba žádná kormidla, křidélka nebo klapky.

Pro sebeobranu střely R‑27 a R‑60
Románový Mt‑179 je konstruován jako obtížně zjistitelný, takže radarová odrazná plocha je ve srovnání s klasickým letounem týchž rozměrů asi setinová. Dvoučlenná osádka (pilot a střelec‑navigátor) sedí za sebou na vystřelovacích sedadlech. Pilot má k dispozici tři ploché monitory a letoun řídí pákovým ovladačem na pravé straně, zatímco škrticí klapka se ovládá spínačem na levé části přístrojové desky. Další prvky lze ovládat prostřednictvím dotekových senzorů na monitorech, hlasem nebo pouhými pohyby očí, protože speciální snímače sledují pohyby pilotových zorniček vůči displeji přilby.
Střelec‑navigátor na zadní sedačce obsluhuje inerciální a satelitní navigační systém a pro sledování cíle může využít výsuvné pouzdro pod přídí, které obsahuje laserový zaměřovač a infračervený senzor. Prvky pro řízení letu jsou zdvojené, takže letoun lze ovládat i ze zadního sedadla. Palubní počítač Mt‑179 je natolik výkonný, že může plně převzít úlohu jednoho ze členů osádky. Zajímavým prvkem je autopilot, který s klesajícím množstvím paliva (a tím i klesající hmotností celého letounu) postupně zvedá letovou výšku tak, aby byla spotřeba pohonných hmot optimální.
Protizemní výzbroj Mt‑179 je nesena ve dvou pumovnicích umístěných po stranách trupu, z nichž každá má čtyři závěsy s nosností po jedné tuně. Hlavní zbraní proti pozemním cílům je řízená raketa Ch‑29L (v kódu NATO AS‑14 Kedge) s poloaktivním laserovým naváděním, hlavicí o hmotnosti 300 kg a doletem 10 až 30 km podle výšky vypuštění. Kromě nich může Mt‑179 používat širokou škálu nejrůznějších řízených i neřízených raket a pum a perspektivně se uvažuje o řízených střelách středního doletu s plochou dráhou letu.
Pro vlastní obranu slouží čtyři naváděné střely vzduch‑vzduch R‑27 (AA‑10 Alamo) na závěsech pod křídlem. R‑27 existuje v celé řadě verzí, které se liší doletem (20 až 170 km) a naváděcími soustavami; k dispozici jsou varianty s naváděním infračerveným (R‑27T/ET) či radarovým aktivním (R‑27EA), poloaktivním (R‑27R/ER/EM) i pasivním (R‑27P/EP; proti letounům AWACS a rušičům). Do kořenů křídla Mt‑179 jsou navíc vestavěny čtyři šachty pro menší řízené střely R‑60MK (AA‑8 Aphid) s infračerveným naváděním. Tyto střely jsou ze šachet vymrštěny pomocí patron se stlačeným dusíkem a jejich motor se spustí 30 až 40 metrů od letadla, aby horké spaliny nepoškodily povrch.

Ruský Megafortress
Fi‑170 i Mt‑179 jsou sice fiktivní letouny, ale celá řada jejich prvků je skutečná. Všechny uvedené typy zbraní existují a používají se; i technologie odpálení rakety pomocí plynové kapsle (tzv. studený start) je reálná, i když zatím se využívá jen u střel země‑vzduch. Ani režim automatické změny letové výšky podle množství paliva není vymyšlený a najdeme jej např. v americkém B‑2A. A úroveň ruských počítačových řídících systémů rovněž odpovídá skutečnosti; stačí připomenout dvoumístný stíhací bombardér Su‑32/34, jehož palubní počítač také může plně nahradit jednoho z členů osádky.
Třetím ruským bombardérem z knih Dalea Browna je Tupolev Tu‑160E Blackjack‑E. Ten vznikl ze skutečného typu Tu‑160 naprosto stejným způsobem, jakým z amerických B‑52 a B‑1B vznikly fiktivní EB‑52 a EB‑1C. Lze říci, že Tu‑160E je „ruský Megafortress“, tedy obtížně zjistitelná modifikace bombardéru schopná napadat všechny typy cílů.
Na pohled se Tu‑160E liší od základní verze především ocasními plochami. Klasicky řešená kormidla nahradily (podobně jako u EB‑52) plochy tvaru písmene V. Části pláště, jež nejsou za letu vystaveny extrémním teplotám, jsou pokryty materiálem pohlcujícím radarové paprsky, stejně jako lopatky a sací otvory čtyř motorů Kuzněcov NK‑32. Také kryt kokpitu má odlišné tvary, aby paprsky radiolokátorů odrážel nepravidelně. Všechna tato opatření snížila radarovou odraznou plochu Tu‑160E oproti Tu‑160 na čtvrtinu. Dalšími rozlišovacími znaky povídkového Tu‑160E jsou dva proudnicové kryty na horní a spodní části trupu, které ukrývají soustavu radarů pro sledování vzduchu, povrchu země i mořské hladiny a systémy pro předávání informací spojeneckým jednotkám.
Skutečný Tu‑160 nosí výzbroj ve dvou trupových pumovnicích s rotačními závěsníky pro celkem dvanáct zbraní. Standardní náklad Tu‑160E představuje dvanáct střel Ch‑15 (AS‑16 Kickback), které létají rychlostí Mach 5 a dopraví 150kg bojovou hlavici na vzdálenost 150 km. Do prostoru výskytu cíle letí podle inerciálního systému a na cíl se pak navedou pomocí pasivního nebo aktivního radarového navádění.

„To letadlo se nějak bránit musí.“
Kromě pumovnic však má Tu‑160E i externí závěsy pod pevnými částmi křídla. Na ně se umisťují nejen protizemní řízené rakety Ch‑29 s naváděním televizním (Ch‑29T) nebo pasivním radarovým (Ch‑29MP), ale také protiletadlové řízené střely R‑40 (AA‑6 Acrid), známé především z letounu MiG‑25. Navádějí se radarově (R‑40R/RD) nebo infračerveně (R‑40T/TD) a dolet se podle verze pohybuje od 25 do 70 km.
Jestliže Fi‑170 a Mt‑179 lze označit za kompletně fiktivní, tak s Tu‑160E je to podstatně složitější. Především je známo, že kancelář Tupolev plánovala i další čtyři pokročilé verze Tu‑160: prodloužený bombardér Tu‑160M, průzkumný Tu‑160R, létající elektronický rušič Tu‑160PP a dálkový stíhací letoun Tu‑160P. Poslední dva typy měly sloužit jako ochranný doprovod útočících bombardérů. Myšlenka protiletadlových raket na Tu‑160 tedy nepochází z hlavy Dalea Browna.
Ale to není všechno. Zatímco západní zdroje vytrvale uvádějí v popisech Tu‑160 údaj „žádná obranná výzbroj“, v ruských odborných kruzích se už od poloviny 90. let diskutuje o tom, že Tu‑160 dost možná nese dvě protiletadlové řízené střely ve dvou speciálních šachtách po stranách přední pumovnice. Mělo by se jednat o rakety typu R‑33 (AA‑9 Amos) původně vyvinuté pro MiG‑31. Technicky to zcela jistě možné je, ale veškeré snahy o ověření tohoto údaje zatím selhaly. Představitelé ruského letectva jej odmítli potvrdit nebo vyvrátit; členové osádek Tu‑160 byli poněkud ochotnější a vyjádřili se k věci asi takto: „Podívejte se, to letadlo se nějak bránit musí. Myslete si o tom, co chcete.“
Je třeba uvážit, že jednotlivé vyrobené exempláře Tu‑160 se od sebe často výrazně liší, zejména elektronickým vybavením; je tedy možné, že protiletadlové střely jsou instalovány jen na některých kusech. Pokud by se ale podařilo prokázat, že přinejmenším některé Tu‑160 je mají, bylo by to skutečně pozoruhodné. Tu‑160 bývá hodnocen jako nejlepší strategický bombardér všech dob a protiletadlové střely by toto jeho postavení jen posílily.
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Knihy Dalea Browna a ruské bombardéry
Letoun Fisikous Fi‑170 Tuman se objevil v knize Night of the Hawk (1992; česky dosud nevyšla) a jeho následovník Metyor Mt‑179 Teň hraje hlavní roli v románu Warrior Class (2001; česky vyšel v roce 2003 jako Válečníci). Bombardér Tupolev Tu‑160E Blackjack‑E je popsán v povídce Leadership Material (Vůdcovské schopnosti; součást sbírky Combat, která vyšla česky v roce 2002 jako Bojová akce).
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