Meteorologický komplex 1B77 Ulybka-M

Mezi technikou na veletrhu RAE 2015 figuroval i nákladní automobil KAMAZ s nástavbou, na níž se nacházela nezvyklá čtvercová anténa. Zdánlivě nenápadný prostředek pak vyvolal četné dotazy. Ve skutečnosti šlo o nejnovější meteorologický systém Ulybka-M, určený pro získávání aktuálních dat o atmosférických stavech a jevech.

Navzdory veškerému pokroku ve vědě a technice platí, že lidská činnost je velmi ovlivňována dlouhodobým stavem podnebí a aktuálním počasím. Stačí si třeba jenom uvědomit, jak můžou atmosférické jevy působit na dělostřelectvo, letectvo, výsadkové akce nebo na činnost ženistů, případně vojsk radiační, biologické a chemické ochrany. Z toho důvodu je potřeba, aby vojáci disponovali přístupem k čerstvým, přesným a spolehlivým údajům o počasí, a tak do výzbroje moderních armád musí patřit i meteorologické systémy.

Místo dvou Uralů jeden KAMAZ
Pokud v oboru vojenské techniky zazní jméno Peleng, obvykle se myslí běloruská firma, která působí v oboru elektroniky. Kromě ní ovšem existuje i ruská akciová společnost OKB Peleng, která sídlí v Jekatěrinburgu a zabývá se zejména technikou z oblasti řízení letového provozu a meteorologie. Právě do poslední zmíněné kategorie náleží také komplexy řady Ulybka, jež lze charakterizovat jako mobilní vojenské systémy pro získávání meteorologických dat především za pomoci tzv. radiosond, tj. meteorologických balonů. V roce 2011 zahájil vojskové testy typ 1B44 Ulybka, nazývaný též RPMK-1 (radiopelengacionnyj meteorologičeskij kompleks) a do řadové služby (nejdřív u Východního vojenského okruhu) zavedený v roce 2012 coby náhrada zastaralého kompletu 1B27 Škval. Systém Ulybka sestává ze tří vozidel, a to dvou nákladních automobilů Ural-43203, z nichž jeden nese vlastní aparaturu a druhý energetický zdroj, a ještě z přívěsu 1-P-2,5, jenž dopravuje až 22 radiosond. V době jeho vstupu do výzbroje se však již pracovalo na další generaci, která byla představena v loňském roce na veletrhu RAE 2015 pod označením 1B77 Ulybka-M. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že místo dvojice nákladních vozů je použit už jen jeden, a to osmikolový KAMAZ-6350 se skříňovou nástavbou K5350D-11. Vůz dopravuje jak přístroje, tak energetický zdroj s výkonem 8 kW a jistý počet radiosond. Kromě toho se stále používá přívěs 1-P-2,5 (model GKB-83011), takže celková zásoba radiosond činí až 50 kusů. Komplex Ulybka-M má tříčlennou obsluhu a pro rozvinutí, resp. zahájení činnosti v terénu by měl postačovat čas kratší než 20 minut.

Dva základní způsoby sledování
Podstatou fungování systému je sledování pozic radiosond, jež současně posílají na zem údaje o stavu atmosféry. Sledování lze provádět ve dvou hlavních režimech, z nichž první je pasivní (tzv. radiopelengace) a druhý aktivní (tzn. normální radiolokace). V prvním případě se užívají sondy typů 1B74, 1B74-1 a MR3-5, které mohou dodávat informace z výšky až 30 km a které se dají sledovat ve vzdálenosti od 100 m do 150 km. K dispozici je rovněž několik výstupních formátů dat, a sice Meteo-11, Meteo-44, Meteozvuk, Sloj a Meteo-Dějstvitělnyj. Když systém pracuje v aktivním režimu, používají se sondy 1B72, 1B72-1, 1B73, 1B73-1, MR3-3 a MR3-4 s maximální výškou činnosti 40 km. Sledování jejich pozice je možné na vzdálenost od 100 m do 200 km. Produkovaná data poté můžou být ve formátech Meteo-11, Meteo-44, Meteozvuk, Sloj, Štorm, Meteo-Dějstvitělnyj, KN-04 a Prizemnyj Sloj. Co se týče konkrétních veličin, lze určovat teplotu vzduchu (plus absolutní a relativní odchylky od tabulkových hodnot), rychlost a směr větru, hustotu vzduchu (a opět též její absolutní a relativní odchylky), vlhkost vzduchu, tlak vzduchu a konečně hodnotu spodní hranice oblačnosti. Kromě těchto údajů, které pochází od radiosond, provádí Ulybka-M též měření přímo na zemi, kde se měří teplota, tlak a vlhkost vzduchu, rychlost a směr vetru, meteorologická viditelnost a složení atmosféry. Díky takovéto sestavě údajů je možno vytvářet komplexní zprávy o stavu atmosféry a samozřejmě provádět i předpovědi. Nyní to nejvíc oceňují dělostřelecké a raketové jednotky v Centrálním vojenském okruhu, kde systém 1B77 Ulybka-M prodělává zkoušky.
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