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Urbán József l

A Mi-24 típusú harci helikopterek korszerűsítése

Korczerűsítés, azaz a negbízhatós ág, az élettartam es a használati
érték növelése

A harci helikopterek korszerűsítesének cé§a nem lehet más, mint a meg-
bízhatősáE, az élettartam é§ a használati érték (harci érték) növelése. (l.sl
meIIéklet).

. A megbízhatóság a repülőtechnika olyan általános minőségi jellemzö_
je, amely a teljes élettartam folyamán egy meghaüírozott sávban mozog-
hat, Egy adott helíkopterkonstrukció a tenézett rendeltetésböl adód;
funkciók alkalmazott hordozóelemeinek összessége. Így már a papíron
levő konstrukció meghatálrozza a komplex funkcióteljei]tés milyénségét,
illewe annak gyakorlatban kivitelezhető felsö limitjét. E hatrár, amely te-hát
a funkcióteljesítés elvi maximuma - a megbízhatóiág szempontjából vizs-
gálva -, a helikopter konstrukciós me§bízhatóságát is jól kifejázi. A kon_
strukciós megbízhatóság a konstrukció (az atkúmazott -ególdás; lehet-
séges (elvi) maximális megbízhatósága,

, 4 gy,i*iri megbízhatóság a helikopter üzemeltetése folyamrfur, annak
körüIményeitól fiiggően fokozatosan romlik. A rnegbízhatóúg mérésének
alapveó problémái miatt - jobb megoldás híján - az üze;idő (repült
óraszám), naptíri idő, illetve használati szám alapján történik a helii<opter

itPnolfl{ elf\aese, így a megfelelő karbantariási tevékenység idejének
(aktualitásának) kijelölése.

. .Az ipari javításra beérkező helikopter egy, a gyártási megbízha-
toságnál alacsonyabb szinhi javítás előtti megbizhatósdgal jellemézhető.
Az ipari javíás feladata nem más, mint a helikopter megbízhatóságának
ryrÁrtáskömyéki szintre hozása. A gyárnískörnyéi<i szintá esetek áöntő
többségében a gyri,rtási szint alattit, de egyes eietekben aftilötti szintet is
jelenthet.

l- Urbán JózsefDunai Repülógépgyár Rl. műszaki igazgató
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A korszerűsítés folyamán a konstrukció módosul, íg az arlia jellemző
megbízhatósági mutatók is megváltoznak. Nyilvánvaló azonban, hogy a
konstrukciós megbíáatóság nem csökkenhet, hanem a korszerűsítés folya-
mán növekednie kell.

A repülőtechnika másik fontos jellemzője az éIettartam, amelyet a
tervező és a gyártó határoz meg, A konstrukciós és üzemeltetési sajátossá-
gokból adódóan az élettartamon belül üzemidősávok (pl. javításközi üzem_
idő) kiilöníthetők el, amelyek az üzemeltetés folyamán "elfoglnak", az
ipari javítás révén viszoní " újfaíermelődnek". Az eredetileg megállapított
összműszaki üzemídő az esetek többségében tovább növelhető, de ez ipari
beavatkozás eredménye. A korszerűsítés többnyire jelentős ráfordíússal
jrár (de nyilvránvalóan nem éri el egy korszerűbb típus beszerzési árát), ezért
- a ráfordítások megtérüIése érdekében is - elengedhetetlen az élettartam
növelése.

A használati érték az adott konstrukció által teljesített funkciók összes_
ségének értéke, egyszerűbben kifejezve azt mutatja, hogy egy adott heli-
kopter mire használható. A korszerüsítés _elsődleges célja mindenképpen
az, ltogy e használati értéket növeljük, azaz a be|lkopter alkalmazható-
ságát kiterjesszük, képességeit javítsuk. A használati érték növelése a mű-
szaki, repüléstechnikai, hatékonysági, valamint az együttrnűködési (alkal-
mazkodási) mutatók (képességek) növelése révén valósulhat meg.

A Dunai Repülőgépgyár rnint a magyar legierő számára pótol-
hatatlan ipari bázis (2.sz melléklet).

A korszerűsítés a konstrukció olyan mértékü módosításátjelenti, amelyet
csakis jól felkészült ipari hátténel lehet megvalósítani. Ilyen ipari háttér a
Dunai Repülőgépryár Részvénytársaság, amely mintegy 50 éves szakmai
múlttal rendelkezik a katonai repülőipar teületén. A cég a maglar légierő
szómfua pótolhalatlan ipari bázis, melynek tevékenységí köftbe az alábbi-
ak tartoank:

. repülógépek és helikopterek ipari javiüísa,

. ipari hátleret igénylő szervizmunkák,

. anyag_ és alkabészellátis,
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' leválasztott berendezések ipari javítása,

. speciális átalakítrisok, modemiálás,

. speciális technológiai szolgáltaüísok,

' sérüléses javítísok,

o üzemidö-hosszabbíüísok,

' általános műszaki együttműködés.

A Dunai Repülőgépgyár mint a hazai modernizálás elvégzésére
leginMbb alkalmas ipari bázis( 3.sz melléklet).

A harci helikopterek korszerűsítését - különös tekintettel annak cél_
szefii mélységére - mindenképpen olyan üzemi körülmények között kell
végrehajtani, aínelyek rendelkeznek az ehhez szükséges adottságokkal. A
modemiálás elvégzésére leginkább alkalmas hazai ipari brá,ais a Dunai
Repülögépgyár Rész-lén7,társaság. Ennek iga2olása mellett szól a:

' több mint 50 éves repülőipari szakmai múlt,

. konkrét átalakíni§i és modemizálási munkák,

. szakmai segítségnyújás a műszaki elvarások kialakítrásában,

. több mint 650 kibocsátott helikopte1

' magyar tulajdonban van, maryar szakembereket foglalkozbq

. szakmai segítségnyújtás a műszaki és hajózó személyzet kikép-
zésében,

. más országok részére végzett munkrik és azok tapasztalatai,

o széles nemzetközi szakmai partnerkapcsolatok,

. a modemizált technika figyelemmel kísérése, igény szerinti fej-
lesztése.
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Az AN/ARC-210 rádióállomás kísérleti beépítése a Dunai
Repülőgépgyárban (4.sz melléklet).

A Dunai Repülőgépgyár konkrét tapasztalatokkal rendelkezik a Mi_24
típusú harci helikopterek korszerűsítésébe tartozó egyes feladatok terüle-
tén. l999 februárjában azMH87. Bakony Harcihelikopter Ezred 580_as
oldalszámú Mi-24D helikopterébe beépítésre került a Rockwell Collins
AN/ARC-210 típusú rádióállomása, amely több mint két hónapon keresz-
tül tesztelés alatt állt. Az eredményeket vizsgálati jelentés foglalja össze,
melyből megállapítható, hogy a rádióállomás az adott típuson is megbíz-
hatóan, jó minőségben működik, lehetővé téve a rádiókommunikáció NATO-
elvárásoknak megfelelő módozatait is.

Az infravörös rakétákkal szembeni védelem növelése, török pro-
jekt (S.sz melléklet)

A konstrukciós módosítások területén szerzett tapasztalatok között
említhető meg a Dunai Repülőgépgyár Rt. azon sikeres vállalkozása,
amely 1998-ban valósult meg Törökországban. A tenderviszonyok között
elnyert munka l9 db Mi-17-es helikopter EVU-berendezósekkel való fel-
szerelését foglalta magába. Az infravörös rakétákkal szembeni védelem
hatékonyságának jelentós mértékű növelését a Budapesti Műszaki és Gaz-
dasági Egyetem szakembereinek közreműködésével elvégzett, tudomá_
nyos elemzésekkel alátámasztott tesztv izsgálat igazolta.

Atam Mistral levegőJevegő rakéta a Mi_24 típusú helikopteren
(6.sz melléklet)

A Matra BAe Dinanlcs és a Dunai Repülőgépgyár Rt. között létrejött
megállapodás alapján a két cég szakernberei részletes tanulmánl készítet_
tek az Atam Mistral Ievegő-levegő rakéták Mi-24 típusú helikopteren való
alkalmazhatóságáról. A Magyar Honvédség szakembereinek bemutatott
tanulmányból nyilvá,rrvaló, hogy a nyugati (de ma már Magyarországon is
rendszerben lévő) rakéták alkalmazhatóak a harci helikoptereken is,

A Mi-24D/V helikopterek páncéltörő rakétáinak éjszakai alkal-
mazhatósága tanulmány (7.sz meIIéhlet).

A jugoszláviai események időszakában a Magyar Honvédség parancs-
nokságának megkeresése alapján a Dunai Repülőgépgyár Rt. tan[lmányt
készített a M!-Z4DN helikopterek páncéltörő rakétáinak éjszakai alkal-



mazhatóságáról. A szakemberek két, e területen nagy jártassággal rendel-
kező külftldi partnercéggel konzultáltak, és négy konkrét megoldási
javaslatot - körvonalaztak. A Thomson-CSF, illewe az Elbit Systems Ltd.
céggel közösen kimunkált lehetöségeket írásos bemutató anyag formájá-
ban kapta meg a megrendelő.

A korszerűsítés lehetséges területei és azok fontosabb elemei (8.sz
meIléklet)

A harci helikopterek korszerűsítésének komplex feladathalmaza a
kommunikáció, az azonosíás, a navigáció, a feg1^lerzet, az önvédelem és
maga a konstrukció területeire terjednek ki.

E lerülaek az aldbbi fontosabb elemeket taríalmazz,ák:

kommunikóció

. VHFruHF rádió frekvenciaugráItatásos (HQI és HQII) zavarvé-
delemmel, 30-400 MHz,

' R-863, folyamatos hangolású kezelőpulttal (tartalékállomásként),

' NATO-kompatíbilis tlF rádió, 2-30 MHz, (a meglévő KARAT
helyett).

azonosítás

' AN-APX-100(V) transzponder; KIT_IA crypto-computerrel
kiegészítve (Az SSD-120 magasság-kódolót célszerű egy meg_
bízhatóbb típussal kiváltani.)

navigáció

. autonóm globális helymeghatározó rendszer (GPS),

' lézerinerciális navigációs rendszer (LINS) és GPS kombináció,

' bevetéstá{nogató számítógép (mission computer),

. többfunkciós képemyő (MFD), színes,
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. infravörös képalkotó rendszer (FLIR),

. sisakkijelző (HMD),

. éjjellátó készülék (NVG).

fegnerzet

. infravörös képalkotó rendszer (FLIR),

. TV-kamera optikai követőren dszerrel,

' lézer távolságmérő és célmegjelölő,

. géppuska-irányzás FLIR-ről és TV-kameráróI,

' STURM-rakéta vezérlése TV- kameráról,

. lézer távolságmérő jelének felhasználása ballisáikus számíúások-

hoz (AISzT),

' lézerirányítású rakéta idegen célmegvilágítással,

' infravörös páncéltörő rakéta (éjszaka).

önvédelem

' új generációs radarbesugárás-jeló automatikus töltetkivetéssel
(L-006LM helyett),

o rakétaindítás- és közeledésjelző rendszer automatikus töl-
tetkivetésse l,

. infravörös zavaró berendezés (L_166AE helyett),

' kis hatóávolságú leveg&levegő rakéta (Mistral),

. sisakcélzó.



konstulrtió

' TV3- 1 1 7VMA hajtóművek (2x2200 LE),

. a Mi_28N helikopteréhez hasonló forgószámyak és faroklégcsa-
val

. súlycsökkentés,

. élettartam-növelés.

A Dunai Repülőgépgyár' fő szakmai partnerei a Mi-24 űpusú
helikopterek modernizálásában ( 9.sa melléklet)

A Mi-24 típusú harci helikopterek korszerűsítése olyan összetett fela-
dat, amelyet egy vállalkozó önmaga képtelen végrehajtani. A Dunai
Repülőgépgyár e munkát a típus és a feladat tekintetében leginkább illeté-
kes szakmai partnerek bevonásával kívánja elvégezni. A konstruktőr Mjl
Moscow Helícoptef Planl, a gyáríő Rosnelol, valamint a speciális küt-
kereskedelmi feladatokat ellátő Rosvooruzheníe bevonása a konstrukció
módosít{a miatt célszerű és elkerülhetetlen , Az Elbit Systems olyan cég,
amely a világon a legnagyobb gyakorlattal rendelkezik a korszerűsítések
területén, beleértve a harci helikoptereket is, Az UI Tamam Divisíon szin-
tén nagy tapasztalatokkal rendelkezik a korszerűsítések területén, és
konkét referenciamunkája van a Mi-24 típusú helikopterek esetében. Az
Alenia Dlfesa korábban konkét tanulmányokat Végzett a Mi_24 típusú
helikopterek korszerűsítése területén, így hasznosnak bizonyulhat bevoná-
suk egy ilyen komplex feladatba. A korszeríisítés folyamán beépítendó
berendezések legfontosabb szállítói a Thonson-CSF, a Sextant
Avianique, valamint a Rockwell Collíns lehetnek,

(A mellékletek összevontan szenlélteíík a szöveges részben megie-
len etíeket )
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