Nakidka:
Nakidka: Technika „stealth“ pro tanky

Na výstavě REA 2004 v Nižném Tagilu budil velkou pozornost tank T‑72M1M s novým maskovacím kompletem Nakidka. Tento prvek výrazně snižuje pravděpodobnost zachycení vozidla optickými, infračervenými i radiolokačními senzory.

Technologie obtížné zjistitelnosti (stealth) je spojována především s letadly, v menší míře i s loděmi. Podstatně méně se hovoří o obtížné zjistitelnosti pozemní bojové techniky. A to i přesto, že konstruktéři se řadu let zabývají prostředky snížení demaskujících příznaků vojenských vozidel. Příkladem takového prostředku je ruský maskovací komplet Nakidka.

Tři skupiny senzorů
Na moderním bojišti jsou tanky ohroženy nejrůznějšími typy protitankových zbraní. Důležitou součástí těchto zbraní jsou kvalitní senzory, které musejí tank zjistit, zaměřit a navést na něj palbu. Tyto senzory lze v zásadě rozdělit na optické (tj. pro viditelnou část spektra; např. televizní kamery nebo zesilovače zbytkového světla pro noční vidění), infračervené (sledující tepelné vyzařování) a radiolokační (jako americký letoun E‑8 Joint STARS).
Výrobci a uživatelé tanků se pochopitelně snaží těmto senzorům vzdorovat, tj. snižovat optické, infračervené a radiolokační příznaky tanků. Dokud se pro pozorování používaly jen oči a optické přístroje, stačila pro zamaskování kamufláž, vhodně umístěné větve nebo zadýmování, ale rozšíření infračervených senzorů a radarů si vynutilo nasazení pokročilejší techniky. Např. na francouzském tanku Leclerc už najdeme prvky obtížné zjistitelnosti radarem a je jisté, že u perspektivních tanků na ně bude kladen ještě větší důraz. Stealth se uplatňuje i u dalších kategorií pozemní techniky; např. transportér Patria AMV má údajně výrazně menší radiolokační odraznou plochu než konkurenční typy OT.
Podle dostupných informací lze soudit, že v oboru snižování demaskujících příznaků pozemní techniky dosahuje nejlepších výsledků Rusko. Nový tank T‑95 (ATM 11/2004) je jednoznačně konstruován jako obtížně zjistitelný – i samotné jeho tvary odpovídají požadavkům na rozptýlení radarových paprsků. Kromě konstrukce nových typů vozidel však Rusko nabízí nejrůznější modernizace stávajících typů, které podstatně vylepšují jejich bojové možnosti. Zajištění obtížné zjistitelnosti pozemních vozidel je cílem maskovacího kompletu Nakidka.

„Pláštěnka“ od NII Stali
Maskovací souprava s příznačným názvem Nakidka („Pláštěnka“) je produktem moskevského vědecko‑výzkumného ústavu NII Stali, který se zabývá především vývojem a výrobou pancéřové ochrany. Nakidka představuje soupravu povlaků, jimiž lze pokrýt povrch tanku, a to i v polních podmínkách. Povlaky jsou vyrobeny ze speciálního absorpčního materiálu složeného z více vrstev, jež pohlcují různé složky elektromagnetického záření.
Podle informací výrobce umožňuje Nakidka podstatné snížení pravděpodobnosti zachycení a zaměření tanku všemi skupinami senzorů. Kamufláž na povrchu povlaků údajně snižuje šanci na zjištění tanku optickými přístroji o 30 procent. Nakidka dále silně tlumí infračervené vyzařování vozidla, především jeho motoru, takže pravděpodobnost zachycení tanku infračervenými zaměřovači je dvakrát až třikrát menší. Nejvíce se zdůrazňuje pohlcování radarových paprsků v centimetrovém pásmu, neboť Nakidka údajně zmenšuje radiolokační odraznou plochu vozidla nejméně šestkrát.
Je samozřejmě otázkou, za jakých okolností byla tato působivá čísla získána. Nasazení v bojových podmínkách je něco jiného než výsledky firemních zkoušek, jejichž účelem je koneckonců přilákat zákazníky. Zejména šestinásobné snížení radiolokační odrazné plochy se zdá být až příliš optimistické a zřejmě bude odpovídat jen konkrétním úhlům a vlnovým délkám.
Na loňském veletrhu REA 2004 (reportáž v ATM 10/2004) byla Nakidka prezentována na tanku T‑72M1M od firmy Uralvagonzavod. NII Stali však uvádí, že soupravu lze instalovat na jakýkoli současný typ tanku nebo jiného obrněného vozidla. Objektivní posouzení kvalit kompletu bude možné teprve po zařazení do výzbroje, ale Nakidka v každém případě potvrzuje, že stealth pro tanky získává na významu.
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