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1. A magas költségkihatások a Global Halvk áttervezésére
ösztönöznek

Az U.S, Légieró és a gyárló cég képviselőiból, valanrirrt a kiilső
szakér,tókbó! álló közös tllunkacsoport niegvizsgálta a Global Harvk pi-

lótanélkiili fcldel,ítö repiiIóeszköz.ielenlegi nlintegy 73,7 rnillió USD tit
lagos gyártási árának csökkentési lehetőségeit. A pi,ograrll lreindításakor a

DARPA Ügynökség az átJagos ílat 15 millió IJSD összegben jelöIte meg.

azonban a .ielenleg javasolt konfiguráció lehetöségei nagymértékben íé,
ltilnrúlják az ercdeti DARPA programban meghatálozott követelmérrye-
ket. A köZös mllnkacsoport arla a köVetkeztetésre jutott, lrogy a je|enlegi

magas ár jelentósen lecsökkenthető, de ehhez a Global Hawk szerkezeti

összetevöil]ek és 1'öldi irányító állonrásának átteI,vezésére, valarlirrt ki-
sebb te|jesítnényii fecléIzeti rcndszet,ek beépítéséle van sztikség.

A cikk isntrleti u nuttinrilis teljesiíőkéPességtlt biztosító _fedélzati
rcntlszcrck.falsoroIűsát és a íeljesíIőképessóg (s ezáltal az úr) csökketúé-
s ável kulscsolatos k iilö lt llijző vtilíozaío k Ieh eííísógait.

Olaszország várhatóan részt vesz az JSF programban

A közeljövőben várható, hogy Olaszország aláírja a Közös Csapás-
nrérő Vadászrepiilógóp (JSF) ploglamhoz való csatlakozást.

l Kauftnan János nyá. mk. ezledes. MH
katálsil (Iészletes tíjékoZtlkj I-IM 576 8l

ÖLTP 1'udonlálryos Könyvtár fön]un-
teleibnszámon k;Lphatci),
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OJaszolszág IL szintii pafinerkél]t csatlakozik a progranrlroz 4 oZ-os
érdekeltséggel a Rendszer FejIesztési és DemonstI.álási (SbD) fázisban és
5 %-ban teljes jogú parhre[ként. A javasolt megállapodás szerint Oiaszor-
szág a2002-2012 icIőszakban 1,02 mi]liíIcl USD-I fektet be a multinacio-
rlális programba.

Az SDD fázis végrehajtása során l8 olasz válialat vesz részt a sáí-
kányszerkezct és az avionikai lendszerek fejlesztésében. s további l l ipa-
ri paftnel pedig közremíiködik a General Electric F l36 hajtónlii í'ejleszté-
sében.

A cikk isnlefteti az Olasz Légieró nreglévő rep iilóeszközeinek JSF
típus_sal_való lecseÉlésével kapcsolatos teí\,eket. vaIarnint az OJaszot.szjg
részére leszálIítandó repiiIógépek ktilönbözó változatainak jelenIeg ter.vel
zett egysógí[ait, /rrclyek a következők:

. 36,ó rrillió USD a CTOL víltozat száinára;

. 45,3 millió USD a SToVL váItozat számára; és

. 47,4 millió USD a CV vá]tozat számára,

Az Eurofighter közeleg a szolgálatba állítás felé

Amikor l985-decemberében befejezték az akkor nlég ELrrópai Va-
dászrepiilőgépnek (EFA) nevezett típusfa vonatkozó európir repiiIóvezér-
kari követelnrények összeállítását úgy szánoltak, lrogy a repiilbgép sor.o-
zatgyártása l992-ben beindul. Valójábatt azonbatt az első sorozaigyáItású
gép csak ] 0 évvel később 2002. áprilisában repiilt elószöl,

A nrintegy ]0 éves késést ktilönböző nríiszaki fejlesztósi és politil<ai
jellegű.problénrák okozták, rnelyeket a cikk lészletesel] isnleftet. A ]eg-
utóbbi késések következtében a Brit Légierő 2002. júniusa helyett vál.ha-
tó:rn csak 2002. végén tudja szolgá|atba áIlítani a sórozatgyártású repülő-
gépek első csopoftját.

A jelenlegi tervek szefint a programban fésztvevő országok t.észére
összesen 620 reptilógép ker.iil legyártísla az alábbi megosztásian:

. 23z db U.K.

. 180 db Németország,
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l2l db Olaszország és

87 db Spanyo1olszág

resZeIe.

A gyártás végrehajtását három gópcsopoftra bontva tervezik:

l. gépcsoport 148 db (a gépek átadása 2002. vógétől kezdódik),

2. gópcsopolt 236 db (az iitadás 2006-ban kezdódik),

3. gépcsopolt 236 db (az átadís 20l0-ben kezdődik).

Az Eurofiglrter fejlesztésének kezdetén az eledeti fenyegetést a Var-
sói Szerződés Légierói képezték. Mivel e fenyegetés többé nrár nenr léte-
zik, a repiilógép kezdetben elóirányzott fő szerepkörét - nevezetesel] a

légifölény kivívását és biztosítását a korszerti és jövőbeni szovjet vadász-
lepiilógépek ellen, kiszorította a rugaltnasság biztosításának sziikséglete.
anri azt jelenti, hogy nrára a hangsírIy átlrelyeződött a reptiIőgép sok sze-
I,epkörben való alkalnrazhatóságát biztosító teljesítóképessógre.

A cikk rószletesell isneríeíi ű rep iilőgépek .fcdálzeíi reruIszercinek, s
ltadntííveleti teljesííőképességónck kiből,ítését a naqvilíozotí köyeíelnlé-
nyek kielégítésóre, s tárgyalja ennek az 1.2, és 3, gyártósi csopotíokolt
b e l ii l t örl á n íí g7 a ko rl ú i n egvalósítását.

Az IR (infravörös) önvédelmi rendszerek modernizá|ása az
USAF Speciális Műveletek Parancsnokságának

(AFSOC) repülőeszközein

A modernizálás az AFSOC alár,endeltségébe taltozó MH-53 típusú
lrelikopterek és speciális kialakítású C-J30 r,epiilőgépek fedéIzeti IR (inf-
ravörös) önvéde|mi rcndszeleit érinti, A modelnizá]ás keretében a he|i-
kopterek jelenlegi ívlárnpás ALQ-157 rendszerét lecseré]ik a tóbblrullám-
sávotr egy idóben nriiködó lézeres AAQ-24 (V) típLrsú rendszerre, ami
több energiát képes sugározni az IR-irányítású rakéták zavalására, mint
az ívlámpa,

A helikopterekkel együtt a Northrop Grumman cég az AC-l30 IllU,
valamint az MC-l30 E/H Cornbat Talon repiilőgépek jelenlegi IR önvé-
delmi rendszereinek modernizáIását is elvégzi.
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Lézerek kifejlesztése 
^z 

F-35 ós az AC-130 repüIőgépek részére

A Lockheed Martin cég lézerfegyvert íejleszt ki az F-35 (JSF) va-
dászrepii|őgép szátrrára. A sziiárcltest lézer felhaszrrálását az AC-l30 re,
ptilőgépeken és a cég áItal tervezett pilótanélktili r.epiilóeszközön is nrér.-
legelik. A fejlesztést a Raytlreon céggel kózös pr.ojekt alap.ján végzik. A
nagyeriergiájír lézerek vadászrepiilőgépeken törlénó alkalInazását a köz-
e]múitban bekövetkezett techrro]ógiai áttöÉsek biztosítják. Ezek közé
ta],tozik a sziliildtest lézer energiaellátásának akkumulátorok helyett it
hajtóntíitőI kiVezetett 1engelyen kereszttiI nreghajtott genelátor álta1 töIté-
nő biztosítása. A gyorsan fejlődó teclrnológiák Iehetőr,é teszik a kisnrére-
tíi retldszelek létrelrozását. Ezek tnaguklra foglalják a fejlett szilárdtest lé-
Zereket, a vegyi anyagok e|ektrolitikus visszanyerését alkalmazó vegyi
lézeleket és az üvegszálas ]ézereket.

Az eIső-generációs Iézerfegyverek képesek kell hogy legyenek oIyan
légi céIok támadására, nint a cirkáló rakéták és az ellensóges lepiilőesz-
közök, valanrint az olyan földi cé]ok e]lerri csapís végrehajtására. mint az
ellenséges légvéclelnri iitegek és földi.járnríivek. Az eletrlzők előre.ielzése
szerint.I lézerfegyve:- ilyen célok elIeni alkalmazása rnintegy l00 KW lé-
zerenergiát igényel.

IdeáI is esetben a lézerfegyverrel felszerelt repiilógépnek hagyorrrí-
nyos fegyverekkel is rendelkeznie kell. Az F-35 vad ászrepiilőgép eseté-
ben is ez az elv fog érvényesiilni, anri Iehetóvé teszi a lézer._ és hagyonlá-
nyos fegyverek hatásainak kombinációját, A lézer-ek biztosíthatlák a
ját,ulékos kírok alacsony szintjét és a rejtetl tímadíst, a hagyomínyos
fegyverek pedig a csapások nagyobb hatótávolságra történő végrehajtí-
sát,

A cikk részlaleselt isnrcrteti a Iézcr.fegyl,erek előn!eií, a tézcrfegyver
alkllnnzásűnak ciklttsidőit, s l rcndszer gyúork i mcgt,ulósííúsúnak
és elhelyezésének elképzelését űz F-3 5 vadúszrepiil(ígópen.

A Pilótanélküli Harci RepüIőeszközöket (UCAV) is kijelöIték
irányított energiájú fegyverek hordozására

A Lockheed Maltin cég íeí,rezi az ir.ányított_enelgiájú fegyver.ek íél-
szerelését a saját UCAV eszközeire. Ezen a téren versenyben áIl a
Grumman céggeI, valamint a Boeirrg céggel, melyek az X-47, illetve X-
.15 UCAV eszközöket fejlesztik a Had itenger.észet és a Légierő számára.
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Az X-15 mi'rl kísérleti fepüléSeket hajtott végre, s eleve úgy tervezték,
lrogy elektronikus berendezések elleni fegyverként egy nagyteljesítménvúi
mikrohullámú (IIPM) eszközt hordozzon a i'edélzetén. A lézerfegyver és
a HPM fegyver összelrasonlítása azt mutatja, hogy míg a |ézer egy ala-
csony-flekvenc iíj ú fegyver, melynek néhány másodpercre van sztiksége
a kívánt rombolóIratás elérésérc. addig a }IPM nagyfrekvenciáj ú enelgia-
impulzusokból á)l. melyek csak milliszekundurnokat igényelnek, hogy
létrehozzák a szükséges hatást. A cikk részletesen elenui a HPM fegyve-
rek energiuel Iáttisának ntegoItltistit, elíhs,eií és fel h rtsxnűl risúttuk ltuírl-
jail a kiiIönböző t,ilpotttok allctt.

Tájékoztatás az IRIS-T légiharc rakétáról

Befejezódtek a képelóáIlító infravörös- ir,ány ításúr IRIS-T légihalc la-
kéta érvényesítési t|izelési kísérletei, nrelyek a Nénet Légierö F-4F va-
dászrepiilógépéI,ől kertiltek végrehajtásra, A kísérletek rlagrrkba foglaltak
két píogramozott indítást - melyek során vizsgáltík a lakéta teljesítmé-
nyét nagy állásszögeken, nagy túlterheléseknél -, valamint öt alkalmazást
Mirach 100 cóleszközök elIen, Az összes irárryított rakétatiizelésnél az
éles harcií'ej néIküli IRIS-T íakéták e]talállák a céleszközöket. A rakéta
fqlesztését öt európai paítnerorszíg (Németország, Görögolszág, Svéd-
ország. Norvégia és Olaszország) végzi a német Bodenseervet,k Gera-
teteclrnik (BGT) vezetésével. A korábbi fejlesztési fízisban Kanada is
részt vett, Az előzetes felrnér,ések szerirrt nrintegy 4000 db IRIS-T gyártá-
sára kaphat Zöld utat lz ipar az öt pal tne [orSZágtóJ. A velsenyben az
III]S-T elIenfeleit az európai MBDA konzorciunr rövid hatótávolságú |e-
vegő-levegő rakétája (Asraam) és a Raytheon cég AIM-9X rakétája képe-
zi. Az etlrőpai piacorr kíviil - versenyzó változatként - az IR]S-T a Dél-
Afrikai Légieró prograrrrjának kielégítésére is figyeIembe vall ve\e,
amely a Gr ipen vadászrepiilógépek Ievegó-Ievegő rakétájának kiválasztá-
sára irányul.

A BGT az IRIS-T nagyobb nűreííí, s alapvetííen felszítrlel,egíí sze-
repkörben alkalmazható változata fejlesztésének vizsgáIatót is meg-
kezdte.

Megkezdik az oíosz Szuper-Igla rakéták exportváltozatának
gyártását

A KBM konstrukciós iroda tájékoztatísa szerint beindult a lrordoz-
ható, vállróI indítható felszín-levegő osáá|yú orosz Igla rakéta további
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modefnizált expoú változatáí]ak gyáúása, A,9M342 orosz _ie|zés[i lakéta
I<iilsóleg a 9M39 Igta alaptípushoz hasotlló, azonban a KBM szerirrt je-
lerrtősen rnegnöveIt teljesítrlérryadatokkal rendelkezik, A hacifej súlya
2.5 kg, s a rakéta lézeres közelségi gyírltóval van felszelelve. melyrrek ga-

rantált észlelési sugara 1.5 m, A rakéta kornrányvezérlésének módosítá-
sával lecsókkentették az aelodinamjkai ellená|lást. s ezáItal a maxilnílis
ferde hatótávolság 5200 néterről (alaptíptrs) 6000 nléterre növckedett,
Folytatják a hucifejak nrcgsenunisítő képessége növclési nuitljuinak
yizsgdlatót, beleértve a nagyobb elrcrgiatartalmft robbanóanyagok fel-
hasmdlását, l,alanint az iránjított robbanás ltttsznosításának fokozását.

A Scrnmjet hajtómű kész a tesztelésre

Megkezdódik a szuperszotrikus égést alkalnlazó )<ísér,leti tollósugál,-
hajtónríi (Sclanrjet) tesztelése, rnelyrlek cé|ja a szérrhidrogén tiizeIőanya-
got fellrasználó ha.jtónríi termikLls. trrechatlikus és stfukturális aspekttIsai-
nak, valatrtint tartósságának érlékelése, A GDE-] jelzésíi ha.ltónríivet az
USAF Hipelszonikus Technológia proglarnjának részekétlt a Pratt &
Wlritney cég íilpropulziós részlege tervezte és fejIesztette, gyá[tását pcdig
a Dynamic Gunver Technologies cég végezte.

A Scrarnjet haltórrrűvek a Mach 5 és enné| nagyobb hiperszonikus
sebességeken iizerrlelnek. MecIranikus íelépítéstik egyszerii. s gyakorlati-
Iag nincsenek rlozgó részeik. E lrajtónríivek nliiködésénól az egyik fó
probléniát az képezi, hogy nrivel a levegó szuperszonikus sebességgeI
áranllik át a lrajtómúi égőterén, nagyenergiájú ttizelőanyagokat (pI. hidro-
gént) kellene alkalnlazni. A GDE-l hajtóniíi előnye az. lrogy hagyorllá-
nyos JP7 tiizelőanyagot aIkalnraz, rllelyet előzetesen krakko]ással kezel-
nek,

A cikk részletesetl ismefteti ű Scrantjet hujlóntíí niíkölési folJlanru-
tttit, szerkezeti felépítésót óS ű tesztelés progranját.

A szerkezeti összetevők teszteIése segíti a Scramjet hajtómű
fejlesztését

Az e|múlt évben végrehajtott tesztelések nagy része azon szerkeze-
tekle és szerkezeti összetevőkle összpontosttlt, rnelyek biztosítják a
Scramjet hajtómíi szánrára az állandósLllt szuperszonikus égést fe!]lrtartó
képességet. E szerkezeti elemek között kiemelt fontosságű a gítzbalmaz-
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irltapotú ttizelőanyag eIosztását végzó szelep, valanlint a lángstabilizáló
szekció- A tesztelési ploglam végrehajtltsában az USAF is aktívun íószt
vesz. A cikk isnrcrteti tlz ed(Iig elvégzctt teszíelések eredmétryeit.

A kicsinyítctt nréretarányú Scramjet hajtómíí tesztelése döntő
fontosságú a7" X-43C lriperszonikrrs repiilő demonstrátor eszköz

szánrára

Az Alliect Aerospace cég üzemegységében megkezdték egy kicsinyí-
tett n}éretafányíl, lráronl áranllási csatornával rendelkezó Scramjet de-

nlonstr,átot,hajtónríi gyártását a NASA részére. A hajtónrii lehetóvé logia
tenni azon aeropropulziós erők és nyomatékok földi vizsgálatát, nlell,ek
hatni fognak a NASA X-43C hiperszonikus lepülőeszközére, Az X-43C
elsó repiilését a NASA és az USAF 2006 végére tervezi egy szénhidrogén

t|izelőanyagot a]kaInrazó Scranl.|et hajtónlii miiI<ödőképességének teszte-

lésére. Az X-43C repiilóeszközt egy B-52 holdozóleptilőgópról fogiák
inrlítani. lnajtl a Scranljet hajtónríi nriiliödéséhez sztikséges sebességre

egy segédrakétár,al fogjík í'elgyor-s ítln i, A repülés sor,árr mintegy 4 perces

tényleges Scrarnjet hajtórnii nliiködtetés keriil végrelrajtásra Mach 5 -
Ivíaclr 7 sebességtartomíl,]ybaI].

A cikk rész.letesen isnrcfteti a többtnotlulít áran ási csatorndból
álló propulziós rlannnslrúlor httjtómíí ./aIépílését, s n föItIi lcszíelés
prograntját.

Tájókoztatás a ,,Pantera" precíziós tánradó rendszerről

A Lockheed MarLin cég ,,PallteIa" precíziós támadó lendszere nyel,te

nleg a Norvég Királyi Légierő (RNAF) Lézeres Célkijelöló Konténer-te
nreglrifdetctt versenyét. A kontérrerek az RNAF MLU program szerint
I<orszerűsített F-l6 repiiIőgépeirl kertilnek alkalnrazásra. A,,Pantera" ple-
cíziós támadó navigációs és célzó tendszer a cég megnövelt hatótávolsá-
gú,,Sniper" konténelének expoft változata. A tesztelés alatt álló,,Sniper"
az US'{F fejlett célzó konténere lesz azF,|5, F-]6 és nrás repiilőgépek
sz;ímír,a.

A cikk isnrcfteti a Puníeru rendszer főbb lrurctisznt-lech nikui, szcr-
kezeti és iizenúe nnrtűsi jelIentzőit.
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Az olasz Tornádó repülőgépek korszeriísitése

Az EADS, BAE Systems és Finmeccanica/Alenia Aerolautica cé-
gekból álló vegyes válIalkozás fogja végrehajtani az Olasz Légier.ő
Panavia Tornádó védő-csapásnrér.ő vadászrepiilőgépe inek korszeríisítését,
anlely nlagába foglalja a következó getrerációs navi_eációs és konlntLttti-
kációs lendszerek beépítését. va]amint a kópesség kialakításiit a GPS- és
lézerirányítású bombák és nagy hatótávolságú fegyvelek alkalrrazására,
A íervek szeriní a korszeríísítési prograntot 2004-ben kelt befejelni.

Az F-22 sárkányszetkezet terhelési próbái

A közelnrírltban befe.iezték az F-22 sáI.kányszelkezet teljes köríi sta-
tiI<Lrs terhelési próbáit, melyek a vaclászrep iilógép tervezési szelkezeti teI-
jesítóképességének verifikálását célozzák határ és törő terhelésel<nél. A
statikL]s terlie|ési tesztelési program végr.ehajtása 3 évet vett igénybe, A
cikk részletesen isnretteti a program fízisait, az alkalmazott mérési és el-
lenórzési eljár,ásokat, valanlint az adatgyíiitést biztosító rel]dszereket.

A statikus terhelési progranron kívtil egy teljes körii cikIikLrs íálasz-
tísi progfamot is végrelrajtanak a Lockheed Martin cég Szelkezeti Tesz-
telő Laboratól,itrnlában, mely célra a Ns 4000 számú, földi kísóIletek el-
végzésér,e szolgáló F,22 kerül felhasználísra. A fálasztási kísér.letek 2000
végén kezdódtek, s céljuk a repiilőgép négy teljes tefvezett n.]íiszaki
iizeniidő ciklusnak (8000 óra) nlegfelelő progranl szeritrti fárasztási tesz-
telése.

A cikk részletesen ismerteti a fárasztási progl"antot, a végrehajtás
módsaereit, a technikai felszereléseket, valamint az alkalnnzott mérési
és tulaígy ííjtés i eljárásokat.

Az USAF behatoló zavarórepülőgépnek jelöli ki az X-45 pilóta-
nélküli repülőeszközt

Az USAF kiegészítette a Boeing cég nagyteljesítnrényii, pilótanélkii-
li lralci repüIőeszközére vonatkozó követelnrényeket azza\,|,1ogy az esz-
köz a kezdeti hadmíiveIeti teljesítóképesség részeként elektr.onikLrs tánra-
dások véglehajtására is alkalmas kell hogy legyen.



A kiegészített kör,etelmények alapján a Block l0 so],ozatú X-,15
UCAV repLilőeszköz az EA-68 Pror.vIer repii)őgépek váltótípusa lehe t.

A Légieró UCAV repiilőeszköze képes kell, hogy legyerl úgy az ele-
deti tervek szerinti bombavetésre, mind pedig a föIdi radalá]lomások, a
távközlési és egyéb elektronikus jelek blokkolására az UCAV eszköz
í-egyverlerében elhelyezkedő EW rendszer íItal létIehozott nagyteljesír
nrényíi RF jel alkalmazásával, A cikk t,észletesen is]nerteti az EW rend-
szer kialakítását. s több ucAv eszköz felhaszrrálásával töfténő elosztolt
aIkalrnazását,

A fejlesztés következó lépése váI,hatóan egy nagyteljesítnlényii nik-
rohul]ánrú (HPM) fegyvernek, a Block 3() sorozatú UCAV legyverteré-
ben való elhclyezésével, a sebezhető elektronikával rendelkezó célok tí,
madásának biztosítása lesz. különösen a lokátorállonrások sebezlretók a
nagyte lj es ítnlényíi energiacsúcsokkal, nelyek károsíthatják a szerkezeti
összetevőket és összezavarhatják a számítógép tletllór,iákat.

Az orosz,,Bazalt" vállalat precíziós-irányítású bombakészlet
fejlesztését végzi

JeJenleg folyamatban van egy siklóbomba szárnykészlet és végílí-
zisvezérlő célkeI,csó beretrdezés fejlesztése. nrellyel biztosítható a ha-
gyomiinyos FAB-5()0 bombák átalakítása egy kis kóJtségki lratísú, lövid
hatótívolsrigú, plec íziós-irány ítású tímadó fegyverré, Az ítaIakított
bombík jelölése: FAB-500 MPK, Az átalakított siklóbombík hatótávol-
sága 5-15 krn, találati pontossí_qa pedig 3-5 méter lesz. A cikk ismerteti a
vógftiz.is-irúnyíttis kiilijttböző lehctséges .fornuiií, z út{rlokítriss l kop-
csolatos szerkezeti megoldásokat, valamüú a Bazalt ós Fazotron cégek
.[edúlzeti fegyt,crrendszcrekkel krtpcsolatos ftlIyanatbut Ióvő agllób.fej-
le sztéseit.

Az Egyesült Arab Emirátusok (UAE) teljesítőképesség szerinti
blokkokban fogja megkapni az F-l6 vadászrepülőgópeket

Az UAE íészére í,efyezetí Block ó0 solozatú F-l6 C/D vadász:-epü-
Iógépek szállítása 2004-végén kezdódik az l. gyártási csoportba taftozó
repiilőgépekkel és 2007_ig kulnrináI a trraxinrá|is hadn[iveleti teliesítóké-
pességgel rendelkező 3. gyártási csopoítba taltozó - gépekkei. ,{ c/tft
részletesen isnteríeíi az 1.2. és 3. gyártáscsoportba (blokkokba) tartozó



re? iilőgépek .feIsze rallsógé í l hadntíh,elcti tcljesítííképcsség bIokkonkén-
t i n öv elé s éne k bizto sít ds ára.

Áz F-35 feszített repiilósi kísérleti program előtt áll

Az F-35 JSF vadászI,epiilőgépnek több mint J 0.000 l,epiiIési ór,a és
570() repülési í'eIadat véglelrajtására van sztiksége nlielőtt nrcgkezd[idik
az írj típus alacsony iitenlíi kezdeti sorozatgyártása 2006-barl. 

"l 
cikk rész-

letesen ismerteti a kísérleti repiilési program furtalmdt, fúzisait, s vég-
re lutjtásúnak s7.e rv ezés i-te c hnikai ké rd é seit.

Tájékoztató a katonai helikopterekrő|

A Tíjékoztató ismet,teti a katonai helikoptelekkel kapcsolatos ten-
denciákat. fejlesztéseket és modernizá]ásokat. va]amint tarlalnlazza a ka-
tonai heIikopterek részletes címtár,iit, amely az alkaIrnaziis.jellege szelinti
csoportosításbaIr felsorolja a világ Jelenlegi katonai he]ikople íptlsJit, a
gyártó cégeket és a helikopterek főbb halcászat-technikai adatait,

Az USAF új szabvány wing struktúrát valósít neg

Októbel llóI a fegyveI,nenr egészére kiterjedően ntegváltozik az
USAF wing-ek struktúlája. Az új rving strtlktúfa négy alapvctő csopottot
taftrlmaz, melyek az alábbiak:

. lradnr[iveleti csoport,

. üzembental tó csoport,

' harcfeladat tímogató csopoIt és

. egészségiigyi csopoIt.

A jelenlegi wing szelvezetben bizollyos üzembentafió állomány a
wingen beliil a hadmíiveleti csopoItlroz (a repiilő századokhoz), rníg a
többi pedig a logisztikai csoporthoz van beosztva. Az új szelvezetben a

te|jes üzembentaftó áIlomány ósszevonásra keriil az üzembentartó
csopol,ton belü|, s így a wing összes üzembentaftási funkciója az územ-
bentaító csopol,t hatáskórébe fog tanoznl A cikk isntefteti az ílj szerveze-
íi síruklúrűí, bevezetésónek szükségcsségét, s l Légiarlí t,ezetőiltek azzcl
ka p c s olat o s tty ilatk ozat ait.

244



Beindult a sokoIdalú MEDUSA progranr

Az U.S. Légieró Ktrtató LaboratóriLrnra (AFRL) a DARPA iigynök-
séggc| pa|tnelségberr beirldította az r"r,n, MEDUSA Programot, l]]elynek
célja a fejIett fedélzeti ir,ínyított il]fi,aVörös (IR) e lIen tevékcn;,sógc k
(DlRCM) kia]akítása a ktilönbözó l epti lőeszközö]( IIVElcktrooptikai
fegyverek elleni védelrnére, A cikk rószletesen isnertcti a progrűnrc4
annlk fázisait és az eddiE kiahkítolt DIRCM rendszereket.

1. A JAS 39C Gripen átadása

5. szánt

2002. szeptember 6-iin átadásfa keliilt a Svéd Védelmi Anyagi Hiva-
tal részére az első JAS 39C Oripen vadászrepiilógép. A C víltozat iel van
szerelve légi utárltóItő csóvel, színes kijelzó képernyókkcl. nlegerősítctt
szárnyakkal és képes az eddigi váItozathoz képest töL]b liiilönbözó 1iig-
gesztő pilon hordozására. A C változat nagyon hasonlít a Dél-Aíl-ika iiltal
t etldeIt export válLozathoz,

Az U.S. brit irányított-energiájú fegyver tesztelésót
flnanszírozza

A Perttagon segíti egy brit tervezésii. nagyteljesíhnénv[i rádiófl,ek-
venciás (RF) irínyított_ene rgiíj ú fegyver tesztelését és fejlesztését. amely
közelebb áll a hadmíiveIeti feIlrasználáshoz. nrint az U,S. ;iItal jelenleg
fejlesztés a]att álló niklohulliimú, vagy Jézer technoIógiák.

A lövid hatótávo)ságír eszköz a nagyteljesítnélry[i niJtlohLrllánl
(I{PM) fegyvetek|rez hasonlóan képes iizemképtelenné tenni a számító-
gépeket, rídiólokátolokat, rádió- és egyéb elektlonikus befendezéseket.
Az eszkőz azonban a)acsonyabb frekvenciákorr és szélesebb spektrumban
míiködik, nrirrt a HPM fegyverek. s ezáltaI Iehetóség van nagyobb telje-
sítrnény[i inrpulztrsok elóál l ítására.

A cikk ismerteti az RF fegyver fontosabb adatdí és egyéb alőnyií.
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Tájókoztató a Aermacchi M-346 kiképző repülőgépről

Az olasz Aernracchi cég fejleszti jelenleg az M-346 repiilógépet.
amely tlnikális szerkezeti- és teljesítrnényjellemzőkkeI rendelkezik, s ez-

által a cég szerint ki íogia elégíteni az új rep tilőkiképzés i e]vek realjzálá-
sít biztosító fejlett kiképzórepiitógóppel szel]]bel] támasztott követelnié-
nyeket. A cég arra szántít, hogy az M-346 alkalnras lesz az elkövetkezó
20 év folyamán a korábbi gyártású, olyan kiképzóreptilógépek lecscr,élé-

sére, Inint az Ael,maccl-ti MB-339, a Northrop Grumnran T-38 és a koríb-
bi BAE Hawk, A tervek szelint a repii)ógép sorozatg),áftása 2007-ben

nlegkezdhető. Az M-346 fejlesztése tLlIajdonképpen az orosz Jakovlev
tervezóiroc|a és az Aermacclri cég közös progranrjával ltezdődött, nlely-
nek alapján kialakították a Jak/AEM-l30 típusú kiképzőrepiilógépet-
2000-ben az Aermacchi cég íítvette a program ilányítását és megkezdte a

típLts nróctosítiisát a í]ytlgati légierók sziikségleteinek jobb kieIégítése

cé!iából, Az M-346 többek kózött digitális repiilésvezérlő retldszerrel és

nindkét l,cpiilógépvezető flilkélren HUD tiikörklelzóvel Yan ellátva. A
cligitrilis FBW repiitésvezé|,|ő renclszet az oktató részéról átkonfigLrrrilha-
tó, lrogy ilteszkedjen a kiképzés alatt álló repiilógépvezetó jáftasságálroz,

vagy rlrás lepiilógéptípusok jellenlzőihez. A cikk részletesen ismerteti az

M-316 JbjIesztésének ediligi történetét, további menetét, valantiní a re-
piitőgép h arcúszut i-tech nikai adúoií, s?.erkezcíi felépíttsét és .fííhb .fe-
tló lze ti r e tttlsze re il é s bc re ndezó s eit.

A Pentagon az EA-68 Prow|er repülőgépek modernizálását, s

megőrzését fontoIgatja

Az EA-6B Prorvlel replilógépeket jelenleg az U.S. Haditengel,észet
és az U,S. Tengerészgyalogság tizenlelteti. A reptilógép jelenlegi kialakí-
tásában nlár nenr elégíti ki a kolszeríi kör,etelnrényeket. s czért az U.S.
Haditengerészet késziil a típus kivonására és az EA-]8 rcptilőgépekkel
tör,tónó leváltásár,a, anlely az F/A-l8F vadászrepiiIőgép elektronikus had-

viselést biztösító változata. Az U.S, Tengerészgyalogsiig azonban nem
kíviinia kóvetrii a Hlditengelészetet az EA-18 beszerzésében, lranem az

EA-(IB Prowler modernizálásával a típust 20l5-ig tervezi szolgálatban
tartani. nrajd az F-35 Közös Csapásmérő Vadászrepii lőgép (JSF) elektro-
nikus támadó változatával szándékozik leváltani.
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A cikk részletesctt ismeúeti az EA-6B modernizálási prograntját,
l,alanint az F-35 elektrottiktts tánrudó vúItozata kinlakításútruk leltetíí-
ségcit és elűtyeit.

A GE 90-1l58 hajtómű első repülési próbája

Szeptembel 8-án végrehajtották a Genelal EJectric cóg Bocing 7.17-

es rcptilóprólrapadj ára szerelt 52,000 kg (l l5.000 lb) nlaxinrális tolciele,iii
GE90-1l5B típLrsíl hajtómíi elsó reptilési próbá.iát. A repiiles sot,litl
aeronrcchanikai és a ntíiködőképességgel kapcsolatos kísérleteket ha.itot-

tak végre, valarrrint vibrációs vizsgálatokat végeztek a hajtónlii\,ön, Á
cikk isnter7eti a két.feladatbóI áIló repiilési próba progranjdt és .fííh
olníaií, A hujíóniível u Boeing 777-300ER és -20()LR tillusti utttssztíIlí-
í ri rep ii l őgép ek s zántára te rv ezté k.

Brit kószenlét az ASRAAM rakéták szolgálatba állítására

FoJyamatban van az európai MBDA konzolciLrrn által gyiírtott fej lett
I,övid hatótávolságíl levegő-levegő rakéták (ASRAAM) leszálIítása a

RAF Tornádó F3 vadászle piilőgépe i szárlára, Az ASRAAM célíelder,íté-
si és célbefogási távolsíga sokkal nagyobb, rnint a RAF készletében rneg,
lévő AIM-9L. AIM-9L Srvift vlíltozat és AIM 9M rakétáké. Maximiilis
sebessége 4-4.5 Mach. maxirnílis oldalir,írnyú túlterhelése 60 g köriili. Á
cikk isnrcfteti az ASRAAM szarkezeíi felépííésének fííbb jellentz,ííit,
tt lttpvaííí h urcűszatlcch ni kűi adotuit, s alkulnutl,tistiltak al őnyeit,

Tájékoztatás a V-22 dönthető íorgószárnyú repülőeszköz
helyzetéről

A V-22 progranr képviselói keresik a költség- és sú lycsökltentés, va-
lanrint egyéb javítások lehetóségeit a program folytatására, nlíg a Pcnta-
gon rnérlegeIi a repiilési adatokat és az egyéb jellenzóket anna]< eIdönté-
sér-e, hogy törlésre kerüljön -e, vagy nem a progíaíl]. A cikk részletesen
isnlerteti a repiilés bi7toltságának növelé sével kapcsolatos me goltláso-
kul, a ki)Itság- és stillcsökkentés kiilijnböző lelrctséges vilíozoíűií. A
2000-ben bekövetkezett két repiilókatasztrófát követó hosszú nlegszakítás
után az elnlúIt lrórrapokban fokozatosan bóviilt a V-22 tesztelési pfogram-

.ja. Szeptetrrber ele.jén elvégezték a speciális niiveletek végíelrajtását biz-
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tosító CV-22 Változat első repiiléSét, A kísérleti lepiilésekct r,égr-ehaltók
szánrára az cgl,ik kihívrist annak demonstI-álása képezi. hoey a V-22
ncnlcsalt biztonságosan reptilhető. ltanenr a hadnr|jveIeti alkaInrazás
szenlpontjából is hasznos lep|ilóeszköz.

Tájókoztató 
^z 

F l 
^-22 

vadászrepülőgépről

Lopakodlratóság. szuperutazó iizetntnód. nlarlóverezőképesség és in-
tegíílt aviólrika - ez a nógy fó pillér, nrelyle az FlA-?2 Raptor. vadászre-
piilőgép ler-vezésc. gyr'rrtása és tesztelése tánraszkodik. Az FlA-22 Raptor
teljcsítnrény cólkitrlizései tíz kLrlcsíbntossá gú paranréterben vannak meg-
határozva, s rnír, 20()l novemberében az U,S. Légierőjelczte, hogy a re-
piiIögóp ki fog|a elégíteni. vag), túl fogja teljesíteni ezelt többségét. beIe-
éItve a szuJ]el,ulilzó tizenlnlódra. a nanővet.ezóképességre. a bevethetóség
[jlcllléIe. a radaIkr:íesztlnetszetre, r haszl]os tertrelésre, l harci hatósrrgiit.-
ra és a fedéIzeti lokítor feldclítési hatórávolsígír.a vonatkozó kritérir:rno-
kat.

Az F/A-22 teruezésót, fejles7tését és gyúrtúsát j cllentzik az alábbiak:

' az u.n, lntegíált GyíItmíny Csoportok bevezetése,

' a poJgár,i és katonai gyár,tástechnológiák és gyrirrási íbIyanatok köl-
csónös aIkalmaziisa.

. az integr,ált aviónikai fe.jlesztés,

' kienlelt lrangsúly helyezése a gyír,thatósí,g megjavításír.a,

A cikk részlelcselt isnrcrícíi lz ll|íbbi.jelle mzőket.

A ,,FIat szigma" minőségnövelő technika

A 90-es évek liözepétől nrind több amerikai repiilőipari vállalat kez-
di alkalmazni az u.I], ,,Hat Szignla" mirlőségnöve]ő techniklrt. Ez üzleti
összefüggésben tulajdonképperr egy lnódszertan, anrely analitikai bízisra
alapozott gyakollatokat és eljár,ásokat foglal magíba a hibák és e]térések
bárnrely íblvamatból lörténő kikliszöbölésére. A cikk ismerteti a IIat
Szignru technikúk dkalnnuisúvaI kupcsolatos, öt túpóSből úttó eüárást.
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A BAE törekszik a M:i-17l24 korszerűsítési piac megszerzésére

A Mil cég l970 és t992 között több mint 3500 Mi-24
halc ihelikoptert gyáftott, s több mint 2000 db-ot exportált legalíbb 30 or
szágba, A becs]ések szerint jelen|eg még mintcgy 1800 Mi-24l25l35 váI-
tozatú helikoptert iizen]eitetnek a világorl, s e nrennyiségbői nrintegy 600
helikopter tekintlrető nodern izálásra alkaltnastrak.

A BAE Systems Avionics cég máf több ér,e kíséri figyelemrnel Kö-
zel- és KelelEurópát, mint potenciálisan jövedelnrező piacot, hogy kiter-
jessze tevékenységét a helikoptelekkel kapcsolatos tef|i]etfe. AZ
aviónikai- és tendszel modernizálás a kóltségkihatások szempontjíból Jo-
gikusarr egy elér,hetőbb megoldást képez a nrég szolgálatban lévó nagy-
szánlú harcilrelil<optel szárrlára. nrint az írj rep|ilőeszközök beszetzése, A
BAE Systems szelillt ez egy nagyoll versenyképes piac, amely rrréreteit
tekintve niintegy tízszerese a merevszártlyú harci repiilőeszközök tllodel-
nizálásával kapcso|atos piacnak.

A BAE tárgyalásokat foIytat a Mil tervezőirodával. hogy partnerségi
alapon kialakítsa a saját Mi-24 modernizá]ásj csomagját. amely a vásír.-
lók igényei szerint specifikált nyitott felépítésíi aviónikai lendszereket
foglal magíba. A cikk részletesen ismerteti a modelnizálási csomagot,
valal]lint a visegrádi olszágok Mi-24 modernizílrísi pr.ogramjít, Á BÁZ
SJ,síens cégen kíviil nég íovtibhi nég1l versenyzíí cég is óriníeíl a Mi-24
m ode rn izálás i p ro grantban :

. a flancia SAGEM,

' az izraeli IAl Tamarn,

. a Dél-afrikai ATE és

. az izraeli ELBIT.

A cikk részletesen ismerteíi a fenti ttégy cég által javasolt moderni-
zálásokat. A cikk szelint az orosz Rostvertol helikoptef vá]laIat a moszk-
vai Mil MVZ helikoptergyárral együtt nincs felsotolva a visegrádi Mi-24
modernizáIási proglam elnyeléséért versenyzó cégek közótt,
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A BAE Systenrs az egész világra kiterjedő Mi-8/l7 szállítóhelikop-
ter piacot is figyelemmel kíséri. A típus több mint 60 országban á|l jelen-
Ieg szolgálatban, 19ó2 óta több mint 8200 db Mi-S és exportváltozatú Mi-
l7 kerüIt legyáltásrz a Kazátly-ban ós U]an Ude-ben te]epiilő helikopter-
gyárakban. A BAE Systerns vizsgáIja a digitá]is harcfelaclaror.ientírlt fe-
délzeti lendszerek lehetséges alkalmazhatóságát ezeken a típusokon. La-
tin Anrerikát különösen gyiilr1ölcSöZő piacterületnek tekinti a BAE
Systerns Avionics mind a Mi-S/l7, mind pedig a Mi-24 rnocler.nizálísok
szímára.

A GE cég megkapta áz engcdélyt az F136 hajtómű gyártásának
beindítására

A Genelal Electric cég megkapta a Közös Csapáslnéró Vadászrepii-
lőgep (JSF) prograrrrirodájának engedélyét az eIső Fl36 típusíl tLIrbóvell,
tillátoros ha.jtónríi összeszerelésének nregkezdéséI.e. Az engedély aIapján
beindLrlnak az e]ókészitó tevékenységek az első hajtónríi 2004 közepón
töfténó teszteIésének biztosítására, Az engeclély két hajtómii gyártásár.a
vonatkozik. melyek specifikus tesztelési proglamok végrehajtísár.a és a
jelenlegi próbapadi kísérletek során alkalmazott teclrnológiák igazoIiisára
fognak szolgálni, A cikk az FI36 hajíőnűí szarkezcíi felépítésérőI és jel-
Ie gzete s s é ge i rííI is tu rí fll m Q íáj é k oztoíáso k aí.

A sorozatgyártá sú F/A-22 vadászrepülőgép első repülése

Szeptember l6-án végrehajtották az FlA-2Z Raptor sofozatgyártíísú
feprezentatíV teszt reptilőgép (PR'IV) első leptilését. A következő évberr
8 PRTV kelül átadísra az USAF részére, a har-madik negyedévben kez-
dódő, lrarci alkalnrazássa] kapcsolatos tesztelés és harcászati fejlesztés
végrehajtására.

A szoftver-korszerűsítés után fotytatják 
^z 

X-45^ piiótanélküli
harci repülőeszköz (UCAV) kísérleti repü|éseit

Egy teryezett szoftver-korszeríisítés nriatt jírnius óta szünetelt az X-
45A kísérleti repiilése, A repiilőeszköz edclig csak két alka]olnnral lepiilt
összesen 1 óra idótartamban, A kísérleti r.epiilési program folytatásának
alapvető célja a Block 1tesztelési proglam hátramaradt részének végre-
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hajtása, melynek sor,án az UCAV 9-10 íepü|ést fog végezni íepiilésenként
60-90 perc időtaltanrban. A kísérleti repiilések folyanrán teszte]ésre ke-
rütlnek az alapvető kotnlrrun ikációs rendszerek, beleértve az UCAV és a
földi operátol közötti interfész kapcsolatokat, a táwezérlést és az ellenől,-
Zési.

Az USAF jelenleg határozza meg a kezdeti teljesítóképességet a
hadrlíiveleti fellrasználásra alkalrnas elsó A-45 Spiral változatú UCAV
számára, amely 2008-ban ke1l hogy szolgálatba álljon.

A Block 2 többíeladatú tesztelési progranl 2003 közepén kezdődik, s

magába foglalja az UHF ós rníilroldas konmunikációs rendszerek, vala-
mirrt az X-45 eszközök közötti iiZenetköZVetítéS ViZsgílatít.

A Block 3 tesztclési proglan 2003 végén kezdódik. s nagába foglai-
ja a harcfeladat dinarlliktls áttelvezését a 1öldön és a levegőben, a 1bkoza-
tosaD bonyolu]tabbí váló földi irányító áIiomás iizembentartását és iize-
rne]tetését, s végi.il egy fedélzeti szelzar szimulált alkallnazísát és egy
inert fedélzeti fegyver ledobását.

A Block 4 program kilenc hónapon kelesztül 2004 végéig kerül vég-
rehajtásra, a döntéslrozatali teljesítőképesség földról levegőbe történő fo-
kozatos ítvitelére összpontosít, beleértve a lepülés közbeni telvezést és a
támadírs tervezését, Va]amint a cé lkivii lasztást, s \,égiil egy bornbakiol,
dást, Az X-45A változatotr fokozatosan kitejlesztésre l<eriiló szoftver a
két nagyobb nlér,etíi X-45B Spiral l változatú UCAV eszköz tárnogatásá-
ra iesz felhasználva, melyek első repiilése 2005-ber] val] tefvezve.

Az U.S. lrelikoptereket rakóta figyelmeztető rendszerekkel
szerelik fel

Az U,S. Hadsereg megkezdi a BAE Systems cég AAR-57 (V) típusú
rakéta figyelmeztetó lendszeréIlek (CMWS) felszele]ését a speciális mű-
veleteket végleha.jtó helikoptelek szíInára, A cég befejezte a kapcsolódó
ALQ-2l2 (V) típusú, fej|ett infravörös eIlentevékenységeket biztosító
AT]RCM irínyítható zavaró belendezés fejlesztését. Az ívlámpás és léze-
res zavarást egyesító AT|RCM bererldezések elsó csoportja szintén az
U.S, Hadseleg speciális míiveleteket végrehajtó helikoptelei szánlára ke-
rü| ]eszállításra. Jelenleg verseny folyik a BAE és a Nortlrlop Grumman
cégek között az USAF speciális nlíiveleteket végrelrajtó Sikorsky MH-53
típLrsú helikoptereinek ilányítható zavaró berendezéssel történó feIszele-
lésére, A BAE az ALQ-2I2 (V) berendezést, míg a Northrop Grumman a
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lézer-aJapú LAIRCM rendszefi javasoIja, A LAIRCM rendszer az ívlám-
pa-alapít AAQ-24 (V) irálryított irrfI.avörös eIlentevékenységet biztosító
DIRCM rendszetbóI szárrnazik. A LAIRCM lendszel a C-17 és C-l30
szá liítórepii lőgépekre ós a CV-22 dönthető fr:rgószánlvú repiilőeszközre
kerül fe]szere]ésr-e-

Egy közös DIRCM progr.am alapjín az UK-ban több mint l20 r-epti-
lőeszközre többek között az í{ C-l30J szá lI ítórepii 1őgépekle és az
Augusta-Westland EHlO liMerlin heiikoptelekre is - az AAQ-24 (V) za-
varó rendszert fogák felszerelni. Dánia ívlámpa-alapú DIRCM lenrlelt az
EH10l típusú hclikopterei szlírlára. míg Ausztrá]ia a lézer-alapú
LAIRCM t,endszerrel fogja ellátni a Boeing 737 platformra építeLt fedél-
zeti korai figyelmeztetó és irányító lepiiIőgépeit,

Az U,S. Hadsereg aktív szolgálatbarr lévó AH-64D, Boeing CI-I-zl7
és S ikolsky U lI_60 hel ikopter.ei 200,1_től CMWS/ATIRC]M renclszerekkel
lesznek ellátva. A BAE cég konténerizáIt és pilonra íelszer.e|hető CMWS
rendszert is ajárll nlerevszát.rryír r.epiilőgépek szárrrára,

Az IRIS-T rakótával várhatóan kicgészül a JSF repülőgépek
európái Í'egyvertára

A JSF progranriroda (JPO) vár.hatóan felkéri a Locklreed Martin cé-
get, hogy a rivílis MBDA konzorcium ASRAAM és a Raytheon cég
A]M-9X rakétáin kíviil vizsgálja meg az európai IRIS,T rövid hatótávol-
ságír levegó-levegó osztáIyú rakéta beintegráIhatóságát is az F-35 közös
csapásnlélő vadászr epiilőgép (JSF) fedélzeti fegyverrendszerébe. A JSF
fegyverzetének IRIS-T rakétával való kie8észítése mint követelmény há-
rorn JSF pafttlcrország (Kanada, OIaszország, Norvógia) részéről nleriiIt
fel, nlely országok a rakétát fejlesztő, s a néíl]et BGT cég á]tal Vezetett
korrzolcium tagjai.

Egy UK kóvetelményre rcagálva a Lockheed Mar.tin négy
ASRAAM lakétát tervez eIhelyezni a JSF két beiső fegyverterében, nríg
az IRIS-T, Valamint aZ U,S. Raytlreon AIM-9X rakéták vát.hatóan a
szárny,r,,égeken Iévő fiiggesztó pontokon kerülnek elhelyezésre.

A cikk ezen kíviil tár|lalja a vizttóIis távolságott túl hasulálható
Rayíluon AIM-120 AMR4AM és páneurópai METEOR rakéták, vala-
mint az MBDA konzordum leveg(ffilszút oszláIyli Storm Shatlow és a
Lockheed Martitt levegő-felszín osztíil!ti AGM-] 58 JAASM rakétáhmk
alkalma7lutóságót a JSF repütőgépen.
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A V-22 Osprey dönthető forgószárnyú repiilőeszköz megkezcli
a kritikus örvénygyűrű állapot tesztelési lázisát

2000-ben két súlyos reptilőbaleset töIlént a V-22 Osprey reptilőesz-
közzel, melyek oka az vo]t, hogy a V-22 túl nagy sebességgel siillyedt.
minek következtében a forgószárnylapátok az órvénygyiirii állapotba ke-

riilte]<, s a reptitőeszköz korrllátlyozhatatlanná r,áIt, A feli|ított liísér,leti

repiilési progranr keretébetr hanrarosan megkezdódik a legkritikusabb
tesztelési fázis, nevezetesen az örvénygyíiríi állapot vizsgálata. A l3 hó-

Ilapra telvezett, két fázisbóI áIló idószakban rragl,szárllú olyatr dinanlikus
tlarlóvert fognak végreha.jtani, nlelyekrrél a lepülőeszköz örl,énl g; úirii

íIlapotba kerü]het és vizsgílni fogják a reptilőgópvezetók leagáliisát ós a

sziikséges teendőket ilyen helyzetekben.

Az U.S. Lógierő kutatia az F/A-22 vadászrepiilőgép fiiggőleges
vczérsíkj ainál előfordu|ó aerodinamikai berezgések

kiküszöbölésének mód.iait

A berezgések íltaI okozott tesztelések potenciálisan meghaladlratják
a tervezési szilárdsági határértékeket az FlA-22 Raptor vadászlep|ilőgé-
pen. A berezgéseket a levegő-bevezető nyílás és a tö[zs csatlakozásánáI
keletkező nagyenel,giájír örvénytől szárrnazó interlerencia okozza. A cikk
isneríeíi az örvény jaItegét, hatúsát a fiiggőleges yezérsíkok szerkezeló-
re, valamint azokat a kritikus állásszög-sebessóg- és nmgasságtaúonú-
nyokat, alnl a berezgés jeleníkezrk, A probléma kikiiszöbölésél e a cikk-
ben isll1enetett aerodirlarrrikai és kiilönböző szerkezeti megoldásokat
vizsgálnak.

Magyarország módosítja a Gripen A/B rende|ést a legutóbbi
CID változatra

Magyarorszíg felkél-te Svédolszágot a Gripen A/B változatú repiilő-
gépekkel kapcsolatos bérleti szerzódésrlek a legutóbbi C/D vá]tozatokta
töfténő nródosításáI,a, A rnódosítás elfogadása esetén a Gripen vadíszre-
püllógépek valószíníileg a tervezettnél később kerillnek átadásra, 3n]i

szükségessé teheti Magyarország MIG -29 FLrlcrum repiilőgépeinek to-
vábbi modernizálását. JeIentések szerint Oroszot,szág idóközben ajánIatot

tett. hogy kicseréJje Magyarország MIG-29A változatír repiilógépeit az
SZM'l--szabvány változat szet,int kialakított repiilógépekre, A cikk Cselr
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orszúg lehetőségeit is isnrcríeíi Grillen repiilőgépek, iIleíva új, vttgy
h ű szn ál í F- l 6 rcp iilőgé p ek be sze rzé sé re.

Az U.S, VódeImi Minisztériunra jelzi az új F-16 beszerzések
befejezésót az U.S. Légierő számára

A kiegészító F- l 6 vadászreptiIőgépek beszeI,zésérlek finanszít,ozását
biztosító pénzösszegek tórlése az U.S. Védelrni Minisztériunrának 200zl
és 2005 óvi költségvetési terveibói tétrylegesen véget vet a Lockheed
Matin cég azon renlétryeinek, lrogy több F-l6 vadászlepiilőgépet acljon
el az U,S. LógieI,őnek. Mivel nlegszíinik az USAF szárnáta az ír.1 r,eptilő-
gépek beszerzésének lehetősége. fokozott fontosságúvá válik a meglévó
F-16 gópek modelniziilása. Az l lnilliárd-plusz USD énékíi Közös Kon-
figuráció Megvalósítási Plograrn (CC]P) máris az eddigi iegnagyobb F-
l6 nlodifikíciós plo.jektet képezi. lnelynek keretében köze] ó50 db Block
10/12 és 50/52 változatú F-16 ker-ü] rnodelnizlílísra, A cikk részletesen
ismefteti a CCIP progrunt Jiízisainlk ntííszcki tortzltlxit, s u ntoderniaíIí
rcpiiIőgópek negniitelt hurciszttli lehetőségait. A nrodernizá]ások sor,án
a szlikséges szerkezeti átalakításokat is végrehajtják a l,eptilógópek szol-
gálati élettaftanra 8000 reptilt órára történő növelésének biztosítására, Az
F-16 reptilőgépek 2030-ig fognak szolgáIatban nraradni az U.S. Légierő
né l,

A Comanclre helikopterek darabszámának csökkentése előnyös
az Apaclre helikopterek szánl.ára

A RAH-66 Comanche csókkerrtésIe vonatkozó döntés potenciális
gyóztese a Boeing AH-ó4D Apaclte progranl, anrely írj erőre kap, nriLrtán
az U,S. Hadsereg csaknem a felére csókkentette a RAH-66 beszerzési da-
labszát-nával kapcsolatos követelményét. A döntés azt jclcnti. hogy az
AH-ó,lD he)ikopteleken további modetrrizálásokat kell véglehajtani.
ho,ty biztosítani lehessen a típus újabb 30 évig. vagy ennél is hosszabb
ideig történó szolgáIatban taftását. s ehhez sztikségessé válik a Boeing
cég helikopteres Lizemegységében (Mesa, Alizona) az írjragyír,tási tech-
noIógiai sor 2006 utáni míiköcltetése,

A cikk részleteselt isntefteti rl Block 3 változat szerínti nlodernizólá-
si program végrehljttisúnak teívezetl iilenűí, ntí[szaki furíalnrit, s a
ntodernizrilt h el iklpte re k nrcgnövelt harcúszlti lehetőségeit.
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