Lovci „neviditelných“ letounů:
Nové čínské radiolokátory protivzdušné obrany

Na výstavě Air Show China 2016 vzbudila značný zájem také venkovní expozice radiolokátorů protivzdušné obrany od společnosti CETC. Návštěvníci mohli spatřit několik novinek z oblasti aktivní a pasivní radiolokace a zajisté nepřekvapilo, že se hlavní důraz kladl na systémy, které (údajně) mohou sledovat i letouny kategorie „stealth“.

Na každou zbraň se dříve či později objeví odpověď. Výjimku tedy samozřejmě nepředstavují ani obtížně zjistitelné („neviditelné“) letouny, takže po několika ukázkách jejich schopností se řada zemí začala intenzivně věnovat vývoji prostředků, které by je mohly zjistit, popř. zaměřit a umožnit jejich zničení. Hlavní úsilí v tomto směru nepochybně vyvíjí Rusko a Čína. Některé ze systémů, jež pocházejí od druhé zmíněné mocnosti, se objevily již na Air Show China 2014 a byly popsány v článku v ATM 3/2015. Na tento text tak nyní volně navazujeme s novinkami z ročníku 2016. V jeho průběhu čínská média (opět) přinesla také zprávy, že některé radary na severovýchodě Číny dokázaly detekovat americké letouny F-22 nad Jižní Koreou, což lze brát jako svéráznou formu reklamy. Ono tvrzení koneckonců může být i pravdivé, ačkoliv je nutno zdůraznit, že ani „anti-stealth“ radary nejsou vševidoucí.

Stručně o obtížné zjistitelnosti
Společnost CETC (China Electronics Technology Group Corporation) představuje primárního producenta radiolokátorů protivzdušné obrany pro čínskou armádu a na Air Show China 2016 vystavila široké spektrum svých produktů. Většina se nacházela ve venkovní expozici, avšak i v pavilonu čekaly na návštěvníky zajímavé exponáty a také informace o některých typech, jež se na veletrhu fyzicky neobjevily. Mezi radiolokátory umístěnými na volné ploše se hlavní díl pozornosti soustřeďoval na ty, které by měly být schopny zjišťovat i stroje kategorie „stealth“, a to vesměs díky fungování v dlouhovlnné části spektra. „Neviditelné“ letouny bývají obvykle řešeny tak, aby vykazovaly co nejmenší radarovou odraznou plochu v pásmu S, C a X, tzn. ve frekvencích 2 až 12 GHz neboli na vlnových délkách od 2,5 do 15 cm. Prostředky pracující na nižších frekvencích (tedy s většími vlnovými délkami) nabízejí větší pravděpodobnost zjištění takového cíle, neboť jejich vlnová délka je srovnatelná s rozměry cíle. To indukuje rezonance, které lze zjistit na značné vzdálenosti, ale je nutno dodat, že taková detekce nejčastěji stačí jen pro výstrahu a nenabízí přesnost nutnou k navádění raket.

Premiéra radiolokátoru SLC-7
Patrně hlavní loňskou novinkou korporace CETC byl radiolokátor SLC-7, který vyvinul ústav NRIET (Nanjing Research Institute of Electronic Technology), patřící do struktury oné firmy. Prostředek SLC-7 patří mezi 3D radary, takže zjišťuje azimut i výšku cíle. Kombinuje aktivně fázované digitální skenování ve třech rovinách s mechanickým otáčením antény při zjišťování azimutu. Pracuje v pásmu L, tzn. s frekvencí mezi 1 a 2 GHz, resp. s vlnovou délkou od 15 do 30 cm. Slouží jako přehledový a výstražný radar na střední a dlouhé vzdálenosti a uvádí se, že cíl o velikosti stíhacího letadla dokáže zachytit na vzdálenost cca 400 km. Podle propagačních materiálů firmy jej lze použít dokonce pro sledování objektů ve vesmíru. Vedle typu SLC-7 se nalézal 3D výstražný radiolokátor dlouhého dosahu YLC-8B, který patřil mezi hlavní novinky ročníku 2014. Funguje v pásmu UHF (tj. kmitočet mezi 300 MHz a 3 GHz, vlnová délka mezi 10 cm a 1 m) a stejně jako předchozí typ kombinuje digitální skenování při zjišťování azimutu a výšky s mechanickým otáčením při určování azimutu. YLC-8B představuje exportní podobu radaru, který je již zaveden ve výzbroji PVO čínské armády.

Součásti komplexu Skywatcher
Od ústavu NRIET pochází také systém Skywatcher, který byl rovněž předveden již na ročníku 2014 a zahrnuje dva typy 3D radiolokátorů. Na návštěvníky však v loňském roce čekalo jedno překvapení, jež dosud nebylo vysvětleno. Prvním z oněch dvou typů je radar nazvaný JY-27A Skywatcher-V, jenž pracuje v pásmu VHF (tj. na frekvencích od 30 do 300 MHz a s vlnovými délkami mezi 1 a 10 m) a provádí aktivní digitální skenování ve třech rovinách. Byl to vlastně první čínský radar PVO pracující výlučně s elektronickým směrováním paprsků. Jeden kus již byl údajně dodán Sýrii. Uvádí se, že JY-27A detekuje obtížně zjistitelné stroje na dálku kolem 500 km. Druhou složku systému tvoří radar JY-26 Skywatcher-U pásma UHF, jenže právě ten v loňském roce přinesl zmíněné překvapení. V roce 2014 totiž byl pod tímto názvem vystaven radar s neobvyklým „bublinovým“ tvarem modulů (vysílačů a přijímačů), ale v roce 2016 měl radiolokátor zvaný JY-26 lineární strukturu, podobnou typu JY-27A. Každopádně se uvádí, že systém Skywatcher byl vyvinut jako páteřní složka integrované soustavy protivzdušné obrany, která by si měla poradit i s taktickými balistickými raketami.

Radiolokátory pro malé výšky
V nabídce CETC se nalézají rovněž specializované radiolokátory pro malé výšky. Na loňském ročníku se na volné ploše objevil radar JH-18 s nápadně vysokým stožárem, který nese anténu s plně elektronickým směrováním paprsku. Jedná se o víceúčelový přehledový radar, který má schopnost sledovat nízko létající a také hladinové cíle. Jestliže předchozí zmíněné radary (tzn. SLC-7, YLC-8B, JY-27A a JY-26) jsou umístěny na návěsech tažených tahači značky BeiBen (to je licenční kopie automobilů Mercedes-Benz Actros), JH-18 se nachází přímo na šasi vozu BeiBen. To platí i pro jiný radar pro malé výšky, a to YLC-18, exportní verzi v čínské armádě užívaného systému K/LLQ-306B. Výrobce uvádí, že exportoval šest kusů; z různých zdrojů je známo, že mezi zahraniční uživatele se řadí přinejmenším Ekvádor, Tanzanie a Turkmenistán. Opět jde o radar s plně digitálním skenováním, ale na rozdíl od předchozího jej lze použít také k označování cílů pro raketové komplety PVO. Touto schopností disponuje i univerzální radar LR 76, který pracuje v pásmu C (frekvence od 4 do 8 MHz, vlnová délka od 3,75 do 7,5 cm) a spojuje digitální skenování v azimutu a mechanické otáčení.

Úspěch na mezinárodním trhu
Na volné ploše vystavovala firma CETC ještě 3D radiolokátor YLC-2A, jenž pracuje v pásmu L a řadí se mezi radary dlouhého dosahu s plně elektronickým směrováním paprsku. Doplňuje ho typ YLC-2V, jenž se objevil na ročníku 2014 a funguje pro změnu v pásmu S (kmitočet od 2 do 4 GHz, vlnová délka od 7,5 do 15 cm). Tato dvojice se dá v podstatě pokládat za doplněk systému Skywatcher v rámci integrované soustavy PVO. Komplex YLC-2 byl zjevně vyroben jako produkt pro vývoz (a byl prodán přinejmenším do Ekvádoru, Pákistánu a Turkmenistánu) a oba typy mohou být umístěné buď na návěsech, nebo na šasi nákladních vozů BeiBen. Sama čínská armáda používá radary K/LLQ-305A a K/LLQ-305B, které reprezentují protějšky typů YLC-2A a YLC-2V. Mají podvozky BeiBen 2629 a slouží jako prvky komplexů protivzdušné obrany HQ-9 a HQ-12. Mezi exportními produkty značky CETC si zasluhuje zmínku ještě 3D radar středního dosahu JYL-1A s čistě elektronickým skenováním. Pracuje v pásmu S, opět se dodává v podobě na návěsu nebo jako samohybný a již byl exportován přinejmenším do Sýrie a Venezuely, které získaly nejméně jedenáct exemplářů.

Spektrum pasivních komplexů
Firma CETC vyrábí rovněž několik typů pasivních sledovacích systémů. Na ročníku 2014 byl předveden YLC-20, o němž je známo, že využívá technologii patentovanou v Československu a dosud fungující v systémech firmy ERA, tedy tzv. časově-hyperbolický princip, v angličtině TDOA (Time Difference Of Arrival). Určitě nepřekvapí, že ji Čína získala bez legální licence, a to z čs. systému Tamara; komplex YLC-20 využívá rovněž princip DF (Direction Finder), tj. prosté směrové vyhledávání. Na Air Show China 2016 se však objevil i zcela nový 2D pasivní systém JY-50 pro pásmo VHF. Informace o něm jsou hodně kusé, zdá se však, že by společně s typem JY-27A mohl vytvářet tzv. bistatický radar, v němž přijímač zachycuje vlny od velice vzdáleného vysílače. Dále byl představen systém DWL001, který využívá metodu tzv. pasivní koherentní lokalizace, tedy detekování cílů na bázi poruch v běžném rozhlasovém, televizním, mobilním a jiném rádiovém vysílání. Ve formě modelu se objevil komplex DWL002, jenž byl popsán jenom jako „kooperativní pasivní sledovací systém“, avšak z jeho vzhledu lze usoudit, že jde o dále modernizovanou aplikaci principu TDOA.

Přístroje také od dalších firem
Kromě firmy CETC vystavovaly své radiolokační produkty také další společnosti. Firma CEC (China Electronics Corporation) nabízela 3D radar dlouhého dosahu REL-4. Funguje v pásmu L, ale využívá jen klasické mechanické otáčení antény. Několik radarů představila též největší čínská zbrojovka NORINCO, která začíná získávat úspěchy i v oboru PVO (více o tom v čísle 3/2017). Vyrábí mj. zaměřovací radar IBIS-150 (čili RT7), který slouží mj. pro navádění raket jejího zbraňového systému Sky Dragon 50. Dodává také radiolokátor pro střední a malé výšky HGR-106, který již získal exportní kontrakt z Pákistánu, jenž koupil i radiolokátory IBIS-150. Nejpevnější pozici si však udržuje značka CETC, která jako jediná nabízí prakticky kompletní spektrum radiolokátorů k vybudování integrovaného systému PVO. Největší úsilí samozřejmě věnuje vývoji a výrobě přístrojů pro čínskou PVO, dodává však též řadu vysloveně exportních typů. O účelu těchto radarů zcela otevřeně mluvil jeden z představitelů CETC, jenž pro čínský tisk uvedl, že zákazníky mají být např. Írán, Pákistán, Egypt a země na Středním Východě, jež jako svého hlavního nepřítele vnímají americké letectvo.
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Zprávy o kvantovém radaru
V září 2016 se objevily mimořádně zajímavé informace, podle nichž jeden z ústavů, jež náleží do struktury CETC, provedl úspěšné zkoušky tzv. kvantového radaru, který údajně zachytil cíl na vzdálenost cca 100 km. Mezi experty se okamžitě rozpoutala diskuse o věrohodnosti těchto zpráv, neboť v případě jejich pravdivosti by se jednalo o fundamentální zvrat, jenž by byl plně srovnatelný s vynálezem radaru. O co vlastně jde? Mělo by se jednat o aplikaci principu, který je označován jako kvantové propojení. Stále chybí jeho uspokojivé fyzikální vysvětlení, avšak sama existence tohoto jevu již byla nezvratně dokázána. V podstatě se jedná o to, že se mohou ovlivňovat dvě částice, které může dělit libovolná vzdálenost a které mezi sebou nemají žádné spojení, které bychom dokázali jakkoli změřit nebo vysvětlit. Kvantový radar (údajně) pracuje tak, že generuje dvojice kvantově propojených fotonů a vždy „polovinu dvojice“ vyzáří na cíl, načež ze změn „druhé poloviny“ ihned získává údaje o poloze, rychlosti či jiných vlastnostech cíle. Teoreticky to smysl dává, jenže většina expertů pochybuje, že by kvantový radar dokázal pracovat mimo laboratoř a zachytit cca 100 km vzdálený cíl. Pokud se Číně nepodařil opravdu fenomenální vědecko-technický průlom, pak lze ony zprávy brát spíš jako součást propagandy s cílem znejistit a vystrašit pravděpodobného protivníka.
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