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Bevezetés

_ A modern harci helikoptereket egt kicsit alaposabban lanulmányo-
zó szűkemberek száIruiraJeltűnhel, hogt a helikopterek oldalóra, sliLrny-
csonkokra, sairnyakra, vagl eglszerűen csak különféIe lartókra szerch
fegyverzet és az azt kisxolgtiló célzókéslülékek, róvezeíő eszköük és
egyéb függesamények mennyisége állandóan nő. A helikoplerek Iát-
szóIlg eglre csúnyábbak Miközben a haglományos szerkezeti elemek
méretei csökkennek, exlel ellentélesen - míközben a hajtóművek mérete
és súllta maga is csökken - a hajtómű gondoláh viszonylag nagy mére-
tűek. Az ok a hajtóműveklőI származó infravörös sugárús ósökientésére
irány uIó tö re kv és be n rej li k.

Az infravörös sugárzás mindennapjaink része. Sokkal jobban ismer-
jük tulajdonságait mint azt gondoljuk, de a haditechnikii alkalmazás
megértéshez - a területtel nem rendszeresen foglalkozók számára - szük-
séges néhány fontos alapismeret felelevenítése. A harci helikopterek infra-
vörös sugárzását csökkentő szerkezet gyakorlati alkalmazásakor egy sor
elemző és az alkalmazott szerkezet hatását minősítő mérést vegeztiik, ,l
gllakorlati alkalmaais és mérési eredmények alapján remélhetőleg si-
kerüI ráiráqlítani a Jiglelmet az infravörős sugórzós haditechni*ii al-
kalmazósának okaira, róbírni néhóny szakembert o. téma felkaro6sára és
felhívni az alkalműzók rtgelméí az adott kérdésekben való jdlasság szük-
segesse8ere.

_ 
A mérési módszert és az egyedi adatok értékelését a Budapesti Mű_

szaki és _Gazdaságtudományi Egyetem ( BMGE) munkatársai dolgozták
ki. Az _eljárás a helikopterekre a BMGE és a Dunai Repiilőgép§ár Rt
közös fejlesáése, A szerzők a mérési eredményeknek a Ón nt migbizá-

l, oíav€cz Józ§€f, Dunai Repülőgép$/ár Rt,tanácsadója
Dt, Kováts Lá§zló D€zsó, Budapesti Müszaki és cazda§ágtudományi Egyetem, tánszéki mémök
Dr, Rohács Józ§et Budape§ti Múszaki és cazdas&fudományi Egyetem, tanszékvezetó €gyetemi tanáí
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sából való feldolgozása és a lehetséges következtetések levonása közben
felismerték, hogy azok ártabb körű megismertetése hasznos lehet a Mi-24
típusú helikopter harcértékének növelésével foglalkozó moder-nizálási
gondolatkisérletek során.

Az eredmények a DR-RI és kis részben az MH Yezérkara tulajdonát
képezik, igy a megadott görbék ugyan jellegre pontosak, de azok nem Ml-
24 típusra vannak megszerkesztve és a konkét értékek nem felelnek meg
a valóságnak. (Megjegyezzük, hogy pl. légi parádékon repülő és a megfi-
gyelőhöz képest különböző magasságokon és különböző szöghelyzetben
fiiggő helikoptereken és repülőgépeken megfelelő felszereléssel a szük-
séges adatgyűjtés elég eryszenien elvégezhető.)

Elektromággneses sugárzá§

Az infravörös sugárás az elektromágneses sugárzás e gyik fajtája. Az
elektromágneses sugárás hullá,rnhossza l000 km és tízmilliárdod mikron
között lehet. Az erre vonatkozó részletesebb adatok az aldbbiak:

. kozmikus sugarak

. gamma sugarak 10-Ó, 10-t0 m

. röntgen sugarak 10-1, 10-6 m

. ibolyt{tt tuli sugarak 0,1,0,4 m

'látható fény tartomány 0,4.0,75 m

'közeli infravörös sugarak 0,75,1,5 m

'közepes infravörös sugarak 1,5,5,0 m

. üivoli infravörös sugarak | 5,0,420 m

. tavoli infravörös sugarak II..420,1000 m

. lokátortechnikai tartomány

' rádiótechnika tartomány.
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A látható fény színek szerinti tartományai az alábbiak: 0,38-0,45
ibolya, 0,45-0,48 kék, 0,48-0,5l zöldeskék, 0,51-0,55 zöld, 0,55-0,575
sárgászöld, 0,575-0,585 sárga, 0,585-0,62 narancssárga, 0,62-0,78 vörös.

Az infravörös elnevezés tehát viszonyíás a látható fény vörös tarto-
mányfioz képest. A harci helikopterek szempontjából a 0,75 és l5m közöt-
ti infravörös terület vizsgálata az érdekes.

Minden hullámhossz taítománynak eltérő tulajdonságai vannak és
eltérő módon érzékelhetők, többé-kevésbé képalkoÉsra alkalmasak. A
látható fény mellett képalkotásra az infravörös tartomány a legjobb, ráadá-
sul ez a tartomány igen különleges tulajdonsággal rendelkezik, mert az
INFRAVOROS SUGARZAS EGYBEN AZ ENERGIA SZINT, AZ
ENERGIA FELSZABADULÁS ( változís ) rELzőIE.

A valahol felszabaduló hőmennyiség átalakulhat fizikai munkává, ter_
jedhet hővezetéssel, hóátadással és sugárz{ssal. Ez utóbbi az infravörös
elektromágneses sugiirzás.

Infravörös sugárz ás

Saját sugárzás

Az abszolút nulla fokot meghaladó hőmérsékletű testek elektromág-
neses sugárzást bocsátnak ki, egyben elektromágneses sugárásnak van-
nak kitéve. Hőmérsékletíiket e két tényező együttes hatása áI|itja be, Az
elektromágneses sugárzás részletes magyaráuatához az alábbi címszava-
kat és fogalmakat lehet használni: atomszerkezet, proton, neutron, elekt-
ron, az elektronok meghaározott páíyán "érzik jól" maguka! molekulák
és atomok mozgása, energia közlés, gerjesztett állapo! elektron visszaug-
rás, elektromágneses sugárás.

Á mííszaki életben közismert az alóbbi összefüggés:

Egységnyi felületről az idöegység alatt kisugárzott energia = c. T4

A sugárzás széles spektrumban valósul meg. A kisugárzott teljesín
mény alapvetöen a felületi hőmérséklettől ftlgg (1. óbra). A legnagyobb
intenzitáshoz tartozó hullámhossz 

!r.- d 3000/T.
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Azonos hőmérsékletű, de különböző anyagú és eltérő felületi
minőségű anyagok eltérö hullámhosszon és más intenzitással sugároznak.

Áz eglségnyitelületen kisugórzott energia a hullámhossz és a
felüIeti hőmérs é klet függvényében

I. sa ábra

A legtöbb energiát a fekete test nyel el és sugároz ki, Ehhez képest az
összes többi test szürkének sámít, ráadásul többségük szelektíven sugá-
roz. A fekete testhez képesti csökkent értékű sugázó képesség a relatív
sugáLrá képesség. A szelektiviüis j ellemző az anyagra. A víz péIdául 1,8-
l,95, 2,6-2,85 és 5,3-7,5 p, a széndioxid 1,5-2,8 és 4,1-4,6 p tar-
tományokban ( 2,7 és 4,3 csúccsal ) majdnem tűimpulzus szerűen sugároz.
A szén -8p hullámhossznál sugároz a legintenzívebben,

Beeső sugárzás

A sugárzr{s vagy áthalad, vagy elnyelődik, vagy visszaverődik,

Fehér felületről minden visszaverődik, fekete felületről semmi sem
verődik vissza, A legtöbb te§t ilyen szempontbó| szürke, illewe szelek-
tíven szürke. A legtöbb visszaveródés szórt reflexió. A ryakorlatban előál-
lítható fehér testhez képesti valós visszaveródés neve remisszió ( relativ
reflexió ).

224



Az elnyelt sugrirás fűti a testet. A legfontosabb külső sugárzó aNap,
de infravörös fényszóróval minden tá,rgy megvilágíüató. A visszavert
sugárzás is alkalmas képalko&isra.

Aktív besugárzá§ra a 0,75-1,5p közötti hullámhossz a legiobb / kis
hullámhossz, nary energia és magas hőmérséklet /.

Alkalmazás, |ehetőségek ós korlátozások

Infravöós tartományban a látható fény tartománnyal közel megegye-
ző minöségű fenyképfelvétel készíthető. Infraképe van a természetben
minden tárgynak, sőt a korábban történt események hótani következmé-
nyeinek is. Az infrakép érzékenysége 0,1 C' alatti, de akár 0,01. C. is
lehet.

Ami látható optikai eszközzel nappal, az látható infravörös optikai esz-
közzel és akár éjjel is,

Az infravörös sugárzís csillapodása a levegőben kisebb mint a látható
ftny tartományban. E miatt infravörös eszközzpl kétszer-háromszor na-
gyobb távolságra is el lehet látni, báLr egy€s tartományokban a levegó
elnyeli a sugárzást (1,8-2,0, 2,E-3,2, 4,2-6,1l közölt.)

Az alapprcbléma

Az infavörös sugrfu-zás elleni "áIclizlis|' nehezpbb, mert l MÚKÖDÓ
IUDITECHNIKAI ESZKÖZÓKBEN FELSZABADULÓ HÓMENNWSEG
láthatatlanul nem szórható szét. (A forró kémcső uryanúgy néz ki mint a
hideg,)

A hőforrás miatt még látható fényben is az infravörös technológia al-
kalmazása nyújt jobb eredményt,

Egyes irodalmi adatok alapján vadászgepnél a fúvócsó 3,2-4,8 1l kö-
zötti tartományban a fúvocsőtől számított 2-3 m-es üávolságon az infia-
vörös sugárzás 70-90 Yo-át kistlgátozza,

Nehéz harckocsi infravörös sugáraíssá alakuló vesáeségi teljesítmé-
nye -2000 kW, teherautó esetfu -300 kW, illetve minden motóros jri,r-
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műnél a hasznos teljesítínény íijlött betüzelt üzemanyag hótechnikai egyen_
értéke.

Az energ íl megsemmisíteni vag, eltüntetni nem lehel

Ha pl egy 0,8 relatív sugárzóképességű kipufogó cső sugrfuzóképes-
ségét a felületminőség javításával 0,2-re lecsökkentj ük, akkor az alábbi
adatsor alakul kí:

400 Co

650 Co

0,E SZ

0,2sZ

4,2rl

3,2tl

l Wcm2

l Wcm2

Vagyis uryanaz a sugárzísi te§esítnény egy magasabb hőmérséklet
mellett kisebb hullámhossznál alakul ki.

Egy harci helikoptemél a gázturbinák hatásfokának figyelem-
bevételével mintegy 10000 Kw fűtő teljesítményből keletkezhet
infravörös §ugárzá, a bevitt energia kb. 60 Yo-a a fúvócsöveken keresztiil
mintegy 700 Ko hőmérsékleten ávozik akiátratnlő gáazal, Ennek egy része
infravörös sugárzis a túúérből, az olajtartálytól, az olajradiátoroktól, a
hidraulika blokkoktól és a különböző reduktoroktól. Másik része pedig
nem más, mint a távoá meleg grizáram által felmelegített szerkezeti ele-
mek okozta sugá.rzIís. Különösen fontos az a tény, hogy a hajómű fúvó-
csövekre kívülről rálátni. Ezeket a kiáramló gán filíi fel, annak hömérsék-
lete a fentiek szerint meghaüirozott szinten beáll és az a helikopter minden
szerkezeti eleméhez viszonyíwa is NAGYEREJÚ REFLEk\ORKÉNT
szórja szét az infravörös sugárzrást a tér mindpn irányába. Ehhez a sugár-
áshoz képest a gázáramban lévö széndioxid, víz, oxigén, nitrogén infra-
vörös sugárása lényegesen kisebb.

A tér ery adott helyén állva a háttér minden pontjáról különbözö hul-
lámhosszakon és különbözö intenzi&íssal érkezik infravörös információ.
Ez képalkoüísra alkalmas, egyben az adott kép digitaliálható és mate-
matikai módszenel feldolgozható. Többek között a hátténel együt! vary
attól leváIaszwa is az infravörös §ugárzá§ intenzitása integrálhato, Az inten-
zitás mérösaima pl, az egségnyi felületről kisugrirzott energia lehet W/ cm2
ben kifejezve.

Az infravöós felvétel fénykép formájában maga is elemezhető és
következtetések levonísára alkalmas.



Az infravörös sugárzás csökkentése

A harci helikoptereken az infravörös sugdrzásnak a köfnyezeti su-
gdaáshoz viszonyítolt értéke a következő megoldtísokkal csökkenthető:

l.) A firvócsöveket körkörösen Ie kell ámyékolni, (Napemyő hatás,
hegesáó szemüveg analógia ).

2.) Az árnyékoló szerkezeti elem belső fatát infravörös sugárást át nem
eresáó réteg8el kell bevonni.

3.) A kiáramló grizokhoz még a kilépé§ elöttj€Ientős mennyiségű hideg
levegőt kell keverni, hogy az minél kevésbé tudja a szerkezeti elemeket
felmelegíteni.

_ 4,) A kiáramló hűtött griz irányát úgy kell megváltozüatni, hogy az minél
korábban a forgősámy által megmozgatott nagy áramlásba elliéveredjen.

5.) A firvócsó szívóhatását fel kell használni arra, hory a hajtómű és a
hajtómű borítás közötti térből, illetve a föreduktor térből a meleg levegőt
kiszívja, akadályorva ezze| a boríüísok átmelegedését.

A cél az hog ezekkel a módszerekkel az infravörös sugrirzás általános
yjntjét az éppen létező höfejes rakéták érzékenységi küizöbszintje alá
lehessen vinni. Egyben a felderíthetóséget a háttérsugrárzíshoz viszonyitott
kontraszt elmosásával a minimumra lehessen csökkénteni

A ma korszerűnek sámító harci helikopterek mindegyike kielégíti
ezeket a követelményeket. Ezek a segédeszközök a sárkániszerkezet ié-
szének tekinthetők. MIL típusú helikopterekhez az infiavörös sugárzis_
csökkentő berendezések pótlóIag kerültek kifejlesaésre, de még abbm az
időben amikor az még egyáltalán nem volt áitalános tartozek.-A fíancia
COUGAR pl ez a berendezés a korábban gyártott helikopterekhez csak az
elmúlt években keólt rendszeres ítésre.

A megvizsgált árnyékoló berendezések jeltemzői

A vizsgált infravörös sugárzást csökkentő szerkezetek ismert rövid
megnevezése EVU vagy SEU..Közülük hiárom, a geometriai jellemzőkben
némileg eltérő, az eltér€st betűvel jelölő szerkezetet vizsgáltunk.
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Ssz Jellemzó adat EvU EVU-m EVU-x

l A berendezés leárnyékolja a fúvócsövet + + +

2 A berendezés nagy mennyiségű friss
levesőt kever be a pázáramba

+ + +

3 A berendezés megváltoztatia a Eázálam
iránvát a forsószírnv felé

+ +

4 A berendezés megváltoztatja a gázáram
irányát a forgószárnnyal ellentéte§

iránvba

+

5 A berendezes kiszívja a mele8 lev€gót a

haitóművek és a főreduktor ter€iből
+ + +

6 A berendezóssel felszerelt helikopter r
íii lötte lévó térbőI lát§zik

+ +

7 A berendezéssel felszerelt helikopteí az
alatta lévő térből látszik

+

8 Fékezé§kor a fúvócsövek hátulról
beviIlannak

+

9 Gyorsításkor a fúvócsövek elólrőI
bevillannak

+ +

l0 Gyorsításkor á fúYócsövek hátulról
bevillannak

+

A méresek

A mérési adatok azt mutatják, hogy az infravörös sugárzás intenzitása
a hetikoptertől való !ávolságtól, a helikopterre való rálátási szöglill, az
adott helyen lévő helikopter irányszögétől és egyéb térbeli paraméterétől
fiigg. Az értékeléshez meg kell ismerkedni az alkalmazott mérési irá-
nyokkal.(2. ábra). Ebben a rendszerben a faroktartó felőli felvétel van 0'
irányszögön. Felülnézetben az óramutató jáíásával együtt haladva 90o a
helikopter baloldala stb. E

2.sz"dbra

A mérés irányának
megjeIőIése

E lit-*.



A mérőhely és a mérés menete

A mérőhely minimális trivolsága _ a forgószárny szél haüisa miatt -
l00 m_ nél nem lehetett kisebb.

Az alkalmazoít látósóg lehetővé tette, hogy l00 m uívolságban a
helikopter sziluett optimálisan töltse ki a képet.

Az alkalmazott érzékenység alapján a helikopter szöghelyzete felis-
merhető, az infravörös fenyfonás pedig e|éggé domináns. Ezzel az érzé-
kenységgel 2500 m oldalávolságból még hatá,rozottan láttuk a helikoptert,
illeWe követhetők voltak a méresi ponthoz képest kb 15 km távolságra
leszálláshoz készülődő, mintegy l000 m-en repülő utasszállító gépek.

A mérés során a helikopter a mérőhely előtt - a mérőhellyel szemben
- filggOtL majd 45o-os elfordulás után 10-10 mp{ kivárt. Az infravörös
kamera folyamatosan működö4 a l0 mp-s stabil időszakban pedig azono-
sító fényképfelvételek készültek,

A kördiagramokhoz szükséges mérési pontokon túl egt meghatóro-
zott repülési plogram alapjón rögútve lett és elenuésre is kerük:

. a hajtómüindítások folyamata,

'a szemből való rárepülés küIönböző magosságokon,

. az adott ponttól való távolodás különböző magosságokon,

. az adolt pont melletti rárepülés különböző oldaltávolsággal azo-
nos magosságon,

o a mérési pont íirlé való csúszás l00 m-en,

. gurulás,

._ A megrajzolt kördiagramok a viszonylag pontatlan távolságtartás,
illetve a viszonylag pontatlan magasság és iránysiög tartás, valamint a fe-
lesleges bólintó mozgások megléte miatt egyes mérési sorozatoknál
asszimetrikusak. A mért berendezések infravörös sugárzascsökkentő hatá-
sa azonban már l00 m távolságban is eléri az egy nagyságrendet, ezért az
isméteIt mérések átlaga kielégítő múszaki mérési eredményeket adott.
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Tudományos igényű mérések esetén nemcsak a mérőberendezésnek
kell hitelesnek lenni, hanem a repülési távolság és magasság, a konkrét
szöghelyzet, az azonos bólintási szög és természetesen az azonos hajtómű
t€ljesítmény is a mérést végző csoport ellenőrzése alatt legyen. Ezek a
lehetőségek nem tíl komplikált módon biztosíüatók is.

Mérési adatok

A nyers diagramok áttekintése után a valós mérési eredmények ada-
tainak korrigáIásáva| (melyre a pontatlan irrányszög, távolság, magasság,
döntési és bólintási szög okozta hatások miatt volt szükség) az alábbi
ideális diagramok hozhatók létre.

Az egségnyí íelületen kisugónoll teljesí,lmény a mérési irányszög
függvényében aebbs: vízsziníes tóvolság a mérőberendezéstó'UrepüIésí
nugassóg/érzékenységi lerület - Y - az EVU fel van szetelve)(3.szóbra-)

tlo

lll
lat
lll
,aa
1aa

200
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A további mérési eredményeket a 1. -S.sz ábrúk mutatják, A köríven
a mérési irr{nyszög. Radiális irényban az erységnyi felületről kisugárzott
energia van megadva. A jelölési dobozban a mérőhelltól való vízszintes
távolság / repülési magasság értékeket tarlalmazza. A N és a Y betűk az
infravörös sugárzást csökkentő berendezés hirá,rryára" illetve meglétére utal.

A mérési ponttól való tóvolság és ráhittísi szög halása dz infravörös su-
gárzás inte nzittís ára. 4.sz- dbra

- 
,í0O/í0

- - í00/30

- 
í50/75

- ,100/10

- - 100/30
_15on5
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S,sz dbra

- - 100/30/N

-100/30/Y

Felső óbra: a SEa berendezés hatása 6,50 rólátás ,nellett 10I m tdvol-
sógban

Alsó óbra: A SEU berendezes hatdsa 16,50 ttilótás melleU ]05 m tdvat-
§dgban
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6.sz óbra

- - ísonslN
_150n5N

-vízszlntesmetszet
í0O/íO/N

í80

Felső óbra: A SEa berendezés hatósa 26,50 ílillítás nullelt 167 m távol-
sógban
Alsó óbru Sairmaztatoa diagram a vízszhtes síkban SEI] nélhüli helí-
kopíeren.



.5

90

í3
- 

Koresztm€t§zet
í0O/íO/N

7.sz ábra: FeIső ábra: Szóímaztatott diagram a kereszt síkban SEU
nélküIi helikopteren
Alsó dbra: Szdrmaztaoa a hos§xengely menti síkban SEI]
néIklilí és SEa -val ikemeő heükopterun.
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Az EVU/SEU berendezések hatásossága

Ha első áttekintésre nem sikerült volna ana|ógia alapján érdemben
érzékeltetni a MI_24 helikopterhez rendszeresített SEU berendezés hatá-
sosságát, akkor ebben segítséget ad egy olyan összehasonlítrás, amikor
ugyanaz a helikopter SEU val majd SEU nélkül repül a mérési pontra
meóleges irányba. Ekkor egy MI-24 es helikopter SEU néIkül még 2500
m oldalávolságban is értékelhetó inaavörös forrásként volt azonosítható.
Ugyanazon műszer érzékenység és háttérkörülmények mellett a SEU- val
felszerelt helikopter mintegy 300 m oldalüívolságból volt csak észlelhető.

A SEU berendezések hatásossága a ávolság fuggvénye. Elfogadható
harctéri üávolságban a SEU berendezések a helikopter saját infravörös su-
gánását a hadszíntér egyéb infravöós sugrirzási tényezöinek szin$e aIá
nyomják, ami zavarba ejti és megtévesái a csak infravörös rávezető fei|el
&ámadó rakétákat. Ez biztosabban következik be akkor, ha a rakéta kilö-
vése után a helikopter valódi, vagy virtuális - a ámadó rakéta tulajdonsá-
gaira hangolt - megtévesáő infravörös fonasokat bocsát ki.

Az EVU / SEU / berendezésekkel az adott helikopterek felderíthetö-
sége csökken, de a hatékonyabb védelemhez ezzel a rendszerrel párhu_
zamosan alkalmazni kell a meglévö és rendszerbe állított megtevesztö
infravörös sugárforrásokat és más az infiavörös rakéüík fejeinek becsa_
pására alkalmas eszközöket is. Ez utóbbiak a meglévőnél korszerűbb eszkö-
zökre is |ecserélhetök.

Alkalmazrási példák

A vizsgált berendezés elvével azonos módon hasonló berendezések
alkal-mazottak a következő ismertebb helikopter típusokon: Tiger, S-70,
5-76, Gazella, Cougar, AH-64A Apache, Boeing 360, B€ll AH:l Cobra,
Augusta l29A Mangusta, Aerospetiale Panther.stb.

Harcászati előny

Védelemben: kisebb akciósugárból való támadhatóság, Tómaddsban:
a cé_l észrevétlen frontális megközelítésének a lehetóségi a saját tiizeró
romboló hatású következményeinek hatráráig,
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Eryéb hatások

A SEU a helikopter manőverező képességét nem váltoáatja meg. A
helikopteren mérhető rezgésképen új frekvencia nem jelenik meg. A hajtó-
művekre gyakorolt hatása - több tucat hajtómű egyenkénti és egyiittes
ftildi hajtóműpróba adatait, valamint a repülés közbeni adatait figyelembe
véve - jelentéktelen, EzekbőI SEU berendezéssel ellótott helíkoptereknél
az alóbbi végkövetkeztetés vonhaíó Ie:

. Az indítá§i idő 1-2 mp el csökken;

. Az a|apgáahőmérséklet és a kompresszor fordulatszám azonos.

o Első utazó üzemmódon a gázhőmérséklet nem változik.

' Névleges üzemmódon a grizhómérséklet cca. 5 C0 al növekedik.

. Felsálló üzemmódon (13500 kg terhelés mellett!!!) a gárÁő-

mérséklet cca, 15 C0- al növekedik.

' Az üzemanyag fogyasztás haárterheléssel való indulással l00
perces repülést figyelembe véve cca 2,5Yo al növekedik,

A SEU tigl van hialakítva, hogl az a harci feglvenel alkalmalísát
nem befolyósolja

Összefoglalás

A Dunai Repülőgépgyár Rt és a Budapesti Müszaki és Gazdaság-
tudomrá,nyi Egyetem munkaársai kifejlesztettek egy olyan mérési eljrirást,
mellyel sikeresen lehet vizsgálni és minősíteni a harci helikopterek infra-
vörös sugárásának a csökkentésére szolgáló, pótlólagosan felszerelhető
berendezéseket. A mérési eljárást a gyakorlatban is alkalmaztuk.

A mérési eredmények bizonyítjrák a vizsgált, a harci helikopterek
infravörös sugárását csökkentó berendezések hatásosságát.

A DR Rt által már ismert - itt nem részleteáetö adatok figyelembevé-



tel{vel a típushoz eredetileg tervezett SEU berendezések felépítését java-
soljuk. Az eszköz rendszeres használatára a mawaí honvédség műszaki
leírással és üzemeltetési utasítással is rendelkezik. A DR Rt által egy NATO
ország részére felépített ilyen berendezések eddig mintegy 6000 órát üze_
meltek. Ezek a berendezések néhány perc alatt leszerelhelők, első felsze-
relésük minimdlis illesztést igényel Alkalmlzósuk nélkül az egÉb a
gépen lévő és infravörös védelemmel összefüggő berendezés hatásossóga
k alacsonyabb,
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