Věra‑E:
Nejnovější pasivní sledovací systém

V poslední době se často hovořilo o pasivním sledovacím systému Věra, který měl být vyvezen do Číny. Česká vláda však údajně na žádost USA export Věry zakázala. Obavy USA byly zřejmě na místě, protože Věra‑E je unikátní zařízení, které na světě nemá konkurenci a za určitých okolností může sledovat i letouny kategorie stealth.

Pokud jde o vojenský průmysl, zaujímalo Československo mezi státy Varšavské smlouvy druhé místo hned po bývalém Sovětském svazu a jeho výrobky měly ve světě dobrou pověst. Samopal Škorpion, cvičná letadla značky Aero či trhavina Semtex, to vše byly na světovém zbrojním trhu respektované pojmy. Méně známou skutečností je, že Československo vynikalo i v oblasti radiolokace, radiotechniky a sledovacích systémů. Prostředek Věra‑E je snad šancí, díky níž by vojenská technika z České republiky opět mohla dosáhnout úspěchu.

Věra není radar
Věra bývá často označována jako „radar“ nebo „pasivní radar“. Takový popis však není technicky správný; radar je definován jako zařízení, které vyzařuje elektromagnetické vlny a vyhodnocuje jejich odrazy od cílů. Věra je však plně pasivní; žádné záření nevydává a pouze zachycuje a zpracovává signály pocházející od cílů. Vojensko‑technická terminologie používá pro takové zařízení zkratku PSS, Pasivní Sledovací Systém (Passive Surveillance System).
Věra (stejně jako starší české PSS) funguje na tzv. časově‑hyperbolickém principu. Jeho podstatou je sledování časových rozdílů mezi dobami ozáření několika vzdálených přijímačů impulsním signálem od cíle. Z těchto rozdílů lze pomocí složitých algoritmů vypočítat pozici cíle (podrobnější vysvětlení najdete v rámečku). Jednoznačné a přesné určení polohy cíle ve třech rozměrech tedy vyžaduje nejméně tři přijímače, ačkoli Věra‑E v zájmu větší přesnosti standardně pracuje ve čtveřici.
Časově‑hyperbolický princip byl vynalezen v 50. letech na výzkumném pracovišti tehdejší Československé lidové armády a záhy byl i patentován (jako držitel patentu je uveden doc. ing. Vlastimil Pecha, CSc.). Už v roce 1963 měla ČSLA k dispozici první PSS nazvaný KOPÁČ (KOrelační PÁtraČ), který byl později vystřídán modernějšími prostředky známými pod kódovými jmény Ramona a Tamara. Všechny tři typy byly výrobkem státního podniku HTT Tesla Pardubice.
Ten se však po privatizaci v polovině 90. let ocitl v krizi a nakonec zbankrotoval. Skupina pracovníků, kteří se vývojem PSS zabývali, naštěstí roku 1994 založila společnost ERA, a.s., jež se na pasivní sledovací systémy specializuje. Kromě výroby sledovacích a komunikačních prostředků tvoří podstatnou část její činnosti vývoj programového vybavení pro zpracovávání a zobrazování signálů v reálném čase.

Celkem šest různých Věr
Určitým paradoxem je skutečnost, že firma ERA byla původně založena s cílem upravit PSS pro použití v civilním sektoru, a až později byla obnovena myšlenka systémů pro účely armádní radiotechniky, elektronické rozvědky a protivzdušné obrany. Dnes existuje celkem šest produktů řady Věra, z nichž však pouze jediný spadá mezi vojenskou techniku. Zbylých pět jsou systémy pro kontrolu letecké dopravy a vzdušného prostoru.
Jako první vznikla Věra‑AP, což je prostředek dalekého dosahu (až 450 km) přijímající signály navigačních sítí TACAN a DME a identifikačních vysílačů SSR. Ministerstvo obrany odebralo několik kusů a od roku 1996 je v provozu síť pokrývající území celé České republiky. Druhý typ jménem Věra‑ASCS (Airport Surface Control System) je určen pro sledování prostorů letišť. Prošel i úspěšnými testy v rámci celoevropského projektu BETA. Jedna souprava je instalována na letišti v Praze‑Ruzyni a další jsou v Hamburku a Brunšviku v Německu. Můžete si jich všimnout při pohledu na některé letištní budovy – vypadají jako silné bílé disky připojené k hranatým pouzdrům.
Věra‑P3D je zařízení středního dosahu (240 km) a slouží pro komplexní řízení civilního letového provozu. V roce 1998 zvítězila ve výběrovém řízení evropské agentury pro leteckou bezpečnost EUROCONTROL na systém pro měření letové výšky a je zavedena pod názvem Věra‑HME (Height Measuring Element). Zatím posledním typem je Věra‑ADSB přijímající signály od letadel, která mají na palubě navigační a identifikační vysílače ADS‑B.
Vojenská verze, která vyvolala ony ostré diskuse týkající se vývozu do Číny, je nabízena pod názvem Věra‑E. Kromě série prostředků Věra vyrábí společnost ERA i další sledovací zařízení. Zřejmě nejzajímavější je BORAP, což je vlastně vzdálený příbuzný Věry. Opět se jedná o systém určený pro zaměřování a sledování cílů vyzařujících elektromagnetické vlny, ale na rozdíl od Věry nevyužívá časově‑hyperbolický princip, nýbrž jednodušší směrovou metodu (Direction Finding). Pro jeho fungování tak stačí pouze dva přijímače.

Struktura systému Věra‑E
Výrobce popisuje Věru‑E jako nejmodernější pasivní sledovací systém schopný zjišťovat, sledovat a identifikovat pozemní, vzdušné i námořní cíle. Může pracovat v rámci elektronické rozvědky i protivzdušné obrany a poskytovat informace na úrovni srovnatelné s aktivními 3D radary. Komplet Věra‑E zahrnuje řídící středisko a čtyři přijímací stanice. Tři přijímače tvoří vrcholy pomyslného rovnoramenného trojúhelníka s vrcholovým úhlem 120 až 160° (nezáleží na tom, zda je vůči cíli úhlem vpřed nebo vzad) a čtvrtý (pomocný) přijímač je umístěn mimo trojúhelník. Vzdálenost přijímačů od střediska (to se nachází u „vrcholové“ stanice) se pohybuje mezi 10 a 35 km, ale kvůli spojení musí být zajištěna přímá viditelnost.
Každý z těchto pěti prvků je převážen jedním vozidlem. Řídící středisko je řešeno jako standardizovaná kontejnerová nástavba pro nákladní automobil a jednotlivé přijímací stanice jsou umístěny na tažených dvoukolových přívěsech. Na ploše přívěsu se nachází teleskopický stožár, jehož maximální výška je asi 20 metrů. Na vrcholu stožáru je upevněn vlastní přijímač, ukrytý ve válcovém pouzdře o výšce 2 m a o průměru 0,9 m.
Uvnitř válce najdeme mimořádně citlivou anténu, která je standardně schopna přijímat veškeré elektromagnetické záření ve frekvenčním pásmu od 1 do 18 GHz. Společnost ERA však v případě zájmu zákazníka nabízí aparatury, jejichž rozsah zahrnuje také pásma od 0,1 do 1 GHz a od 18 do 40 GHz. Anténa váží asi 300 kg a má příkon kolem 250 wattů. Pokrývá úhel 120°, ale k dispozici je i verze přijímající v úhlu plných 360°.
Zmíněná frekvenční pásma zahrnují nejen běžné radiolokační vysílání (na to Věra spoléhá především), ale i signály aktivních radarových rušičů, identifikačních odpovídačů IFF a SSR, navigačních sítí TACAN a DME, komunikačních a informačních datalinků a dalších pulsních vysílačů. Součástí programového vybavení však (oproti rozšířenému tvrzení) není databáze cílů; tu musí zákazník získat z vlastních zdrojů.

Věra versus Stealth
Praktickým výsledkem je schopnost Věry současně sledovat nejméně 200 (podle výsledků zkoušek až 300) cílů jakéhokoli druhu na vzdálenost minimálně 450 km, a to zcela pasivně, bez jakýchkoli demaskujících příznaků. Věru nelze nijak detekovat, rušit či zaměřit. Klasické aktivní rušiče jsou pro ni dokonce vynikajícím zdrojem signálu. Určité potíže může způsobit terén, který může vytvářet „stín“ pro elektromagnetické záření, ale s tím stejným problémem se potýkají i klasické radary.
Na tomto místě je vhodné upřesnit tvrzení, že Věra‑E může zaměřit i letouny patřící mezi obtížně zjistitelné (stealth). Obecně lze říci, že Věra zachytí každý cíl vyzařující v uvedeném pásmu kmitočtů. Hlavním zdrojem signálu pro Věru jsou radary; F‑117A ovšem žádný radar nemá a B‑2A jej zapíná pouze na krátkou dobu. Všechny letouny (i ty obtížně zjistitelné) však využívají různé komunikační, navigační a informační prostředky, jejichž signály může Věra přijímat. Pokud by letoun nevyzařoval absolutně nic, sice by byl pro Věru neviditelný, ale zároveň by podstatně utrpěla jeho bojeschopnost.
Rozhodně by neměl vzniknout dojem, že Věra‑E je nepřekonatelná a že jí nelze nijak vzdorovat. Podobné (i když menší) schopnosti měl již starší systém Tamara z konce 80. let, takže byl dostatek času na vývoj protiopatření. Uvádí se například, že americké radary typu LPI (Low Probability of Intercept) jsou do jisté míry odpovědí na Tamaru. Vyznačují se adaptivním přelaďováním kmitočtu a extrémním potlačením bočního vyzařování (podrobnější popis najdete v článku o letounu F/A‑22 Raptor v ATM 10/2003). Pracuje se i na radarech schopných vyzařovat vlny o frekvenci až 300 GHz, což už leží zcela mimo příjmové pásmo PSS (takový radar však má dosah pouhých 30 kilometrů).
Už se objevily i polemiky, zda lze Věru využít jako prostředek pro navádění zbraní. Věra udává polohu cíle ve třech rozměrech téměř v reálném čase, takže by bylo možné na tyto souřadnice navádět řízenou střelu s bezkontaktním zapalovačem. Problém je v tom, že přesnost určení pozice cíle se pohybuje v desítkách metrů, což by znamenalo nutnost použít značně velkou bojovou hlavici, aby i při maximální nepřesnosti cíl zničila. Technicky to nepochybně možné je, ale není známo, že by se někdo touto myšlenkou vážně zabýval.

Diskuse o vývozu do Číny
První funkční kus systému Věra‑E byl v roce 1999 otestován Armádou České republiky a výsledky předčily všechna očekávání. Někdy v té době se také objevil zájem o Věru ze strany Číny, která právě provádí modernizaci svého systému protivzdušné obrany. Je zajímavé, že s vývozem Věry do Číny tehdy souhlasila všechna zainteresovaná ministerstva (zahraničí, průmyslu a obchodu, vnitra a obrany) a přislíbila Omnipolu udělení licence. O kontraktu jednali političtí a vojenští představitelé Česka během svých návštěv Číny a údajně o něm byly informovány i USA a Velká Británie.
Licence byla Omnipolu udělena letos v lednu. Koncem dubna však náhle prudce stoupla intenzita diskusí na toto téma. Někteří politici se vyjádřili v tom smyslu, že exportní licence by měla být Omnipolu odebrána, a jiní dokonce dali najevo údiv nad tím, jak mohla být vůbec odsouhlasena. 20. dubna 2004 pak bylo na zvláštním zasedání vlády rozhodnuto, že licence na vývoz Věry‑E do Číny bude zrušena.
Už na samém počátku veřejných diskusí o Věře se objevily spekulace, že česká vláda je pod tlakem USA, které si export takového zařízení do Číny nepřejí. Čína je stále pokládána za hlavní hrozbu pro velmocenskou pozici USA ve světě a Věra by jí umožnila sledování letadel a lodí ve sporném prostoru Tchaj‑wanu (více o Číně a Tchaj‑wanu najdete v ATM 10/2003 a 2/2004). O celou kauzu se prý zajímal i americký prezident Bush, ministr obrany Rumsfeld a ministr zahraničí Powell. Ten prý dokonce napsal osobní dopis premiéru Vladimíru Špidlovi, který se po jeho přečtení okamžitě rozhodl svolat onu zvláštní schůzi vlády.
Nepotvrzené zprávy o tomto dopisu však obsahují i jednu zcela novou informaci, která na odpor Ameriky vůči vývozu Věry vrhá jiné světlo. Powell údajně vyjádřil obavy americké vlády, že Číňané Věru okopírují a poté ji poskytnou zemím, které jsou vůči USA otevřeně nepřátelské. Žádné konkrétní režimy nebyly jmenovány, ale je zřejmé, že Powell měl na mysli především Írán a Severní Koreu, což jsou významní odběratelé čínských zbraní.

Věra pro NATO?
Nyní už je ale téměř jisté, že Věra‑E se do Číny vyvážet nebude, takže tento trh zůstává otevřený pro konkurenční výrobky. Jakási firma na Ukrajině údajně nabízí bezlicenční kopie staršího systému Tamara. Určité zkušenosti s PSS mají také Francie a Rusko. Poněkud kuriózním zástupcem této kategorie je prostředek, který byl vynalezen v Austrálii a který pro detekci letadel využívá signál sítí mobilních telefonů. V něm totiž lze zjišťovat poruchy vzniklé interakcí původního signálu s radiolokačním vysíláním letounu. Avšak není známo, že by některý zahraniční PSS svou přesností, rychlostí a efektivitou předčil Věru.
Obavy, že zrušení kontraktu s Čínou poškodí firmu ERA a český zbrojní průmysl vůbec, se tak pravděpodobně nenaplní, protože o Věru‑E je mimořádně velký zájem. Jednu soupravu v nejbližší době zakoupí česká armáda, ale snad ještě zajímavější je informace, že minimálně jednu odebere pro účely zkoušek NATO. Severoatlantická aliance totiž hodlá vytvořit nad Evropou komplexní síť sledování vzdušného prostoru, která bude doplňovat systémy řízení civilního letového provozu.
Zájem Aliance o Věru‑E jistě souvisí i s probíhajícími reformami armád NATO, jež lze obecně popsat jako „národní specializace“. Menší státy se soustředí především na ty oblasti vojenství, ve kterých vynikají, a vševojskové záležitosti ponechají na velkých zemích. Česká republika již deklarovala, že jejími specializacemi bude ochrana před zbraněmi hromadného ničení (více v minulém čísle ATM) a právě pasivní sledovací systémy. Teď už zbývá jen doufat, že český zbrojní průmysl tuto jedinečnou šanci využije.
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Jak fungují pasivní sledovací systémy
Všechny PSS jsou charakteristické tím, že se skládají z minimálně tří přijímacích stanic. Mezi třemi přijímači totiž lze vytvořit tři různá spojení, tj. tři dvojice přijímačů, z nichž každá představuje dvě ohniska jedné ze tří teoretických hyperbolických ploch, jichž se k určení pozice cíle využívá.
Matematická definice říká, že hyperbolická plocha je taková plocha, jejíž všechny body mají stejný rozdíl vzdáleností od jistých dvou bodů zvaných ohniska, což jsou v případě PSS právě ony dva přijímače. Impulsní signál elektromagnetického záření vyslaný cílem zasáhne každou ze dvou stanic v jiný okamžik a opravou korelace času, který mezi těmito okamžiky uplyne, lze matematicky definovat jednu hyperbolickou plochu, na níž se cíl nachází.
Ale pro naprosto jednoznačnou lokalizaci cíle ve třech rozměrech je třeba znát tři takové hyperbolické plochy, neboť průsečíkem dvou ploch dostaneme jednu křivku a až průsečíkem tří ploch (resp. jedné plochy s křivkou) získáme jediný žádaný bod – pozici cíle v okamžiku vyslání zachyceného impulsu záření. Proto tedy potřebujeme tři různé dvojice přijímačů, což vyžaduje celkem nejméně tři přijímače (střední a dva boční). Věra‑E ovšem obvykle používá čtyři stanice, což zvyšuje přesnost.
Vlastní princip PSS tedy není příliš složitý, ale jeho provedení už je podstatně náročnější. Každá ze tří (resp. čtyř) stanic musí okamžitě po zachycení signálu vyslat do střediska maximálně přesné údaje o charakteru signálu a času jeho přijetí a ve středisku musí být tyto informace bleskurychle zpracovány a zobrazeny. A navíc si musíme uvědomit, že elektromagnetické záření se pohybuje rychlostí světla (300 000 km/s), takže rozdíly mezi dobami ozáření přijímačů se pohybují v mikrosekundách, tedy miliontinách sekundy! Věra‑E může aktualizovat údaje o poloze cíle každou sekundu, což naznačuje, jak velké množství přesných výpočtů musí počítače ve středisku provádět.
Kvůli měření časů a výpočtu vzorců hyperbolických ploch se popsaná metoda označuje jako časově‑hyperbolický, popř. časoměrně‑hyperbolický princip. Anglická terminologie sice někdy používá doslovný překlad „chronometric hyperbolic principle“, ale společnost ERA prezentuje svou technologii spíše pod zkratkou TDOA (Time Difference of Arrival).

Tři předcházející generace
KOPÁČ PRP‑1: První český pasivní sledovací systém vstoupil do služby již v roce 1963. KOPÁČ (KOrelační PÁtraČ) používal originální hybridní počítač a dokázal sledovat 6 až 8 pohyblivých cílů, což bylo při tehdejší úrovni elektroniky pozoruhodné. Zařízení se ovládalo manuálně a převážely jej čtyři skříňové automobily Praga V3S (tři s přijímacími aparaturami a jeden s ručním zobrazovacím zařízením Planžet).
Ramona KRTP‑81: Druhá generace pasivních systémů sloužila od roku 1979. Ramona již využívala digitální elektroniku a mohla sledovat až 20 cílů a přesně určovat jejich činnost. Celý rozsáhlý komplet tvořilo 13 automobilů Tatra 148, z nichž tři dvojice převážely anténní stožáry vysoké 25 m a příslušenství a zbylých sedm kontejnery s vyhodnocovacím zařízením.
Tamara KRTP‑86: Třetí a nejznámější PSS je ve výzbroji od roku 1987. Tamara (na snímku) je mnohem více automatizovaná, mobilnější a přesnější. Může určovat trasu, typ a činnost až 72 cílů. Skládá se z osmi automobilů Tatra 815 8×8; každou ze tří stanic tvoří dva vozy (vlastní přijímač se stožárem a řídící centrála), zbývající dvě vozidla převážejí hlavní centrálu a vykreslovací zařízení.
Celkem bylo vyrobeno asi padesát kompletů Tamara. Dva má Armáda České republiky, několik dalších vlastní Slovensko a dva kusy převzal německý Bundeswehr od armády bývalé NDR. O osudu ostatních existují rozporné informace; většina se zřejmě nachází v zemích bývalého SSSR a na Středním východě, možná i na Balkáně (objevil se názor, že Tamara souvisela se sestřelem F‑117A při úderu proti Srbsku v roce 1999). Američané mají nejméně jednu Tamaru, kterou zakoupili v Ománu.

Navigační a identifikační systémy
ADS‑B (Automatic Dependent Surveillance‑Broadcast) – Systém identifikace a navigace civilních letounů. Neustále vysílá identifikační kód letounu a informace o zeměpisné poloze, nadmořské výšce, kursu a rychlosti a zároveň přijímá tytéž údaje od ostatních letadel.
DME (Distance Measuring Equipment) – Zařízení pro měření vzdáleností. Jedna část se nachází v letounu a druhá na pozemní stanici. Podle času, který uplyne mezi dvěma signály („dotaz“ letounu a „odpověď“ ze země), lze vypočítat vzdálenost letounu od stanice.
IFF (Identification Friend or Foe) – Prostředek pro odlišení spojeneckých a nepřátelských cílů. Dotazovač vyšle speciální rádiový signál a odpovídač (transpondér) na něj reaguje jiným signálem. Dotazovač jej vyhodnotí a určí, zda jde o přátelský či nepřátelský letoun.
SSR (Secondary Surveillance Radar) – Identifikační zařízení civilních letadel, víceméně obdoba vojenského systému IFF. Každý let má přidělenou unikátní sekvenci pulsů (odpověď), která je automaticky odvysílána po přijetí jistého rádiového signálu (dotazu).
TACAN (TACtical Air Navigation) – Vojenský navigační systém, protějšek civilní sítě DME. Na letounech i pozemních stanicích jsou umístěny automatické vysílače a přijímače, jež mohou ze vzájemné komunikace vyhodnocovat polohy, vzdálenosti a kursy.
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