Shinseki MM‑15:
Obrněná kavalerie budoucnosti

Jak bude vypadat pozemní válka v roce 2021? Tuto otázku si položil americký spisovatel James H. Cobb v povídce Kavalerie. Jeho vize budoucích bojových vozidel se zdá patřit spíše do sci‑fi, ale podrobnější analýza ukazuje, že se autorova literární fikce překvapivě blíží představám amerických generálů.

Povídka Kavalerie (v originále Cav) je zasazena do Afriky roku 2021. Militantní islámská vláda Alžírska se rozhodne ovládnout celý region a jejím prvním terčem je Mali. Proti útočící alžírské divizi stojí jediná jednotka americké obrněné kavalerie, čítající všehovšudy tři bojová vozidla a sedm vojáků. Přesto je agresor zastaven, jeden prapor alžírské divize je zcela zničen a divize sama je úplně rozprášena. Americká kavalerie totiž nasadí vozidla Shinseki MM‑15.

Plány generála Shinsekiho
V povídce samé to není explicitně řečeno, ale lze usoudit, že při popisu Shinseki MM‑15 měl autor na mysli běžící projekt vozidel Future Combat System (ATM 8 a 9/2003), která by měla být páteří americké armády budoucnosti. Spojení fiktivního Shinseki MM‑15 a reálného FCS lze doložit už samotným názvem. Jméno Shinseki je nepochybně poctou bývalému náčelníkovi štábu pozemních sil, jímž byl nekonvenčně smýšlející generál Eric K. Shinseki; probíhající reforma americké armády, jejímž závěrem má být FCS, je z velké části právě jeho dílem. MM‑15 by pak mohlo znamenat rok zavedení 2015, což se také shoduje s vozidly FCS, protože ta zřejmě vstoupí do služby po roce 2010.
Slovníček na konci povídky říká, že bojové vozidlo Shinseki MM‑15 je konečný výsledek projektu „středně těžkého vozidla“ generála Shinsekiho a má být náhradou dnešních tanků a obrněných transportérů (to je v podstatě definice FCS). Povídka obsahuje poměrně rozsáhlý popis vozidla a všech jeho systémů, ale bohužel postrádá jakékoli grafické ztvárnění. Dvojice bokorysů doplňujících tento článek tedy nevychází z existujícího vzoru, ale ukazuje, jak onen popis interpretoval náš ilustrátor, ing. Tomáš Foldyna.
Shinseki MM‑15 není jeden typ obrněného vozidla, ale unifikovaná řada více typů (což se zcela shoduje s projektem FCS). V povídce jsou blíže popsány dvě verze; jednotka obrněné kavalerie má jedno vozidlo velitelské‑transportní (nástupce BVP M2 Bradley) a dvě vozidla útočná (nástupce tanku M1 Abrams). Převratnost Shinseki MM‑15 spočívá v tom, že útočná verze se obejde zcela bez lidské osádky a řídí se dálkově z velitelského vozidla, které zároveň slouží pro přepravu čtyř pěšáků. Ale nejprve si řekněme o tom, co mají oba typy společné.

Kombinovaný pohon
Základem řady Shinseki MM‑15 je osmikolový obrněný stroj, jež svými zaoblenými tvary příliš nepřipomíná dnešní krabicovité obrněnce. Sám Cobb říká, že se podobá spíše kosmické lodi. Každé kolo je vysoké jako dospělý muž a jeho pneumatiky jsou z ocelových drátů a Kevlaru. Tlak v nich je nastavitelný podle povrchu, lze měnit i světlou výšku podvozku a počet hnaných kol. Představa kolového obrněnce se plně shoduje s plány americké armády, která si od přechodu z pásů na kola slibuje vyšší rychlost vozidel v oblastech, kde není lepší terénní průchodnost pásových strojů tak důležitá (např. na pouštích).
Shinseki má kombinovaný pohon; dvě keramické plynové turbíny UMTec 1000 o výkonu 1200 koní roztáčejí pár elektrických generátorů, které dodávají energii do fero‑karbidových baterií v podlaze vozidla. Tyto baterie pak pohánějí osm radiálních elektromotorů po 150 koních v nábojích kol. Pokud je třeba snížit termální a akustické projevy vozidla, lze turbíny vypnout a čerpat elektřinu jen z baterií. Zde se James Cobb odchyluje od plánů US Army jen málo; pro FCS se skutečně počítá s hybridním pohonem, ale zřejmě bude použit dieselový generátor, který má proti turbíně nižší spotřebu paliva.
Shinseki MM‑15 váží pouze 22 tun, což velice usnadňuje přepravu vzduchem, ale také to znamená, že nemůže spoléhat na těžké pancíře jako dnešní tanky. Proto jej chrání reaktivní pancíř typu Claymore. Dnešní dynamické pancíře (ATM 1/2004) vybuchnou až po zásahu střelou, kdežto pancíř Claymore je opatřen senzory, které zjistí blížící se střelu a samy odpálí výbušný blok. Povrch bloku se roztříští na střepiny, jež střelu zničí v bezpečné vzdálenosti od vozidla. Pro FCS se toto zařízení připravuje pod názvem „inteligentní pancíř“ (smart armor).

Velitelská‑transportní verze
Nyní si podrobněji všimněme velitelské‑transportní verze. Má tříčlennou osádku (velitel, řidič a operátor) a v jeho zadní části se nachází prostor pro přepravu čtyř mužů. Na horní části je výsuvný stožár, který je v přepravní poloze sklopen směrem vzad. Vztyčený dosahuje výšky 17 metrů a na jeho vrcholu najdeme pohyblivou lafetu, která kromě optických, infračervených a dalších čidel nese také vysoce účinné zbraně.
Uprostřed je umístěn 25mm rychlopalný kanon OCSW (Objective Crew Served Weapon), po jeho bocích se nacházejí dvě trubice pro řízené rakety CMM (Common Modular Missile). Jak naznačuje název (Společná modulární střela), jde o modelovou řadu raket, které lze konfigurovat pro různé účely. Povídka uvádí hned tři verze; protipancéřová má infračervené navádění a průbojnou hlavici, protiletadlová se řídí také infračerveně, ale má hlavici tříštivou, a konečně protipěchotní se navádí signálem GPS a její hlavice exploduje ve výšce 300 metrů nad zemí a zasype nepřítele tisíci šipkami a ostrými střepinami. Lze říci, že ani jeden z těchto systémů si autor nevymyslel. Zbraň OCSW je skutečně vyvíjena jako náhrada 12,7mm kulometů a 40mm granátometů a střela CMM se velice blíží připravované raketě JCM (Joint Common Missile), o níž se dočtete v ATM 7/2003 (str. 37) a v ATM 6/2004 (str. 5).
Další částí výbavy velitelské‑transportní modifikace Shinseki MM‑15 je startovací rampa, která se také nachází na horní části korby vozidla a slouží pro start a přistání bezpilotního průzkumného letounu Cypher. Ten nejvíce připomíná pneumatiku či koblihu o průměru 120 cm a pohánějí jej dva protiběžné rotory umístěné uvnitř „koblihy“. Cypher je naprosto reálný letoun a dokonce už se operačně používá, i když s průměrem 190 cm je poněkud větší než ten v povídce. Není ovšem vyloučeno, že za několik let dojde k jeho zmenšení.

Útočná verze
Jak už bylo uvedeno, útočná modifikace Shinseki MM‑15 je vozidlo bez lidské osádky. Za jeho ovládání odpovídá operátor ve velitelském vozidle, který však může část úkonů ponechat na umělé inteligenci. Obvyklý postup je takový, že operátor dálkově řídí jedno útočné vozidlo a druhému pouze určuje sektory palby, prioritní typy cílů apod. Útočné vozidlo je opatřeno zařízením pro autodestrukci, ani ne tak proto, aby nepříteli způsobilo další škody, ale spíše proto, aby jeho pokročilé technologie nepadly do cizích rukou.
A není divu. Kromě vyspělých počítačů s umělou inteligencí je útočný Shinseki MM‑15 vybaven pokročilými zbraněmi. V přední části nese 12 vertikálních šachet pro řízené rakety CMM, ale hlavní výzbroj tvoří kanon Lockheed/IMI ráže 35 mm na kapalné střeliviny (více v ATM 12/2003). Dlouhá hlaveň s nevelkou pohyblivostí má základnu v zádi vozidla. Náměr lze měnit jen do 15 stupňů na všechny strany, ale ovládání zbraně je přímo spojeno s řízením vozidla, takže po natočení hlavně se vozidlo samo natočí tak, aby hlaveň mířila v jeho ose.
Dělo používá tzv. kinetické střely, což jsou štíhlé, ale velice těžké šipky z inertního uranu, vložené do pouzdra z wolframové oceli. Před každým výstřelem se do hlavně vstříkne dávka kapalných výbušnin, které udělí střele počáteční rychlost. Při průletu náboje hladkou hlavní za něj injektory vstřikují další dávky explodující kapaliny, takže rychlost narůstá na hodnotu mnohem vyšší než u klasického kanonu (znalci historie si jistě vzpomenou na nacistické dělo V‑3, jehož granáty byly dodatečně urychlovány náložemi v komorách připojených k hlavni). Rychlost uranového projektilu zaručuje, že projde jakýmkoli pancířem, protože se při nárazu roztaví v kovové plazma, jehož teplota je srovnatelná s teplotou povrchu Slunce. Kanon může pálit rychlostí jedné rány za sekundu.

Roboti zatím jen omezeně
Dělo na kapalné pohonné hmoty je mimořádně zajímavou a slibnou technologií, která se intenzivně zkouší (experimentální kapalinové dělo ráže 30 mm už dosáhlo úsťové rychlosti přes 3000 m/s). Je možné, že ono vozidlo řady FCS, které má nahradit dnešní hlavní bojové tanky (tzv. MGS, Mounted Gun System), bude právě takovou zbraní vybaveno. V úvahu ale připadají i další principy, jako dělo elektromagnetické či elektro‑termo‑chemické.
Daleko spornější otázkou je ovšem robotický charakter Shinseki MM‑15. Bojová vozidla bez osádky existují už nyní, ale zatím se jedná o pokusné modely, většinou poměrně malých rozměrů. Příkladem je ROBOT 1, vyvinutý ve Výzkumném technickém ústavu výzbroje a munice ve Slavičíně. Objevují se i experimenty těžší kategorie (jako např. dálkově řízený tank Abrams), ale pořád to jsou pouze experimenty. Komplex FCS bude zcela jistě zahrnovat bezosádková vozidla, ale ze zatím dostupných zdrojů vyplývá, že budou plnit spíše pomocné nebo průzkumné role. Největší z nich bude ARV (Armed Robotic Vehicle) o hmotnosti 6 tun, ale i ten bude mít velice daleko k 22tunovému Shinseki MM‑15.
Je nepochybné, že současná technologie již umožňuje výrobu plnohodnotného bojového vozidla bez osádky. Mezi 6tunovým a 22tunovým bojovým robotem není principiální rozdíl, problém spočívá spíše v neochotě vojáků svěřit rozhodování počítačům. Podobně se vojenské letectvo do určité míry brání zavádění „velkých“ bezpilotních letadel a trvá na tom, že je stále třeba stavět pilotované stroje (více v ATM 5/2004). Tento zásadní spor bude řešitelný zřejmě až po bojovém vyzkoušení a pečlivém srovnání obou kategorií zbraní. Až pak zjistíme, zda bojiště budoucnosti ovládnou vozidla jako Shinseki MM‑15.
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