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BIZTOSÍTÁSBAN1

McDonald, Ch-C-2

A'globális' jelzőnek kulcsfontossága van a mai légierőben éppen
úgy, mint az amerikai iparban. A múlt évben kidolgozták a haderőnem
jövójére vonatkozó hadászati tervezés keretének alapjait. Ez a keret ta-
|álóan kapta a"GlobáIis hatótávolsóg - globális hatalom" elnevezést. Ie-
lenleg tanúi vag}unk a szóban forgó globális hatótávolság-globális hata-
lom múködésének. A kimenetelből ítélve, azt hiszem, eryet kell értenünk
azza|, hogy a technológia fi zikailag jelentős, lélektanilag pedig döntő jel-
legú. Legyen szabad kijelentenem, hogy a technológia helyes alkalmazá-
sa a Sivatagi Vihar egyik fontos tanulsága.

Miként "Hap" Arnold tábornok mondta egyszer "az új technológia
lényeges a lé§erő számára orszógunk védelméhez. Ha elmulasztjuk a jövő
szem előtt tartósát, kárt okozunk űz orszógnak". Ezért helyesnek látszik,
ha arra a hatásra koncentrálunk, amelyet a technológia gyakorol a logisz-
tikára. A jelen cikkben a kóvetkezőlcre térek ki:

- hogyan szolgált bennünket a technológia logisztikailag a Sivatagi
Viharban,

- milyen hatásokat ryakorol a jövőben a légierő új anyagi szolgálatá-
ra, és végül

- hogyan hozza létre a haderónem ezt a szolgálatot.

A légierő előrelátó volt a 80-as években. Ez az e|őrelátás és a tech-
nológiában, valamint a logisztikában az előrelátás hatására eszközölt be-
ruházás g5rümölcsözőnek bizonyult . Ennek a Sivatagi Wharvolt a próbája:
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- készenlétben voltunkjóval azelőtt, hory a légicsapásokat megkezd-
ték volna,

- nem fordultak elő logisztikai fennakadások,

- a valaha is tapasztalt legkedvezóbb hadrafoghatóságunk vol. A há-
borús hadrafoghatóság jobb volt a békebelinél. Az F-l5E gépek elérték
a96 7o-oshadraíoghatósági szintet, ez a hadüselés történetében az egyik
legmagasabb kés zeíiétí sziní,

-jobb volt a lószerellátásunk, mint bármikor a múltban; ezen a téren
5,6 milliárd dollár értékű anyagot mozgattunk meg gyorsan, és az esetek
döntő többségében hatékonyan, az új lőszereket rövid időn belül minő-
sítettük,

- félmillió cikketjuttattunk a bázisokra, javítottunk meg ésjuttattunk
vissza az igénybevevőkhöz,

- 9600 főt foglalkoztattunk,

- az Oklahoma Cityben települt központunkban 74 percenként szállt
fel egy-egy megrakott szállítógép,

- az összesen indított 4300 repülőgépből mindössze egy késett,

- az erőíeszítések anyagok millió fontjait és az emberek ezreit érin-
tették.

Számos más feladatot is végrehajtottunk. Tábori körülményekben
megjavítottunk: 15 A-10 repülőgépet, 3 F-16 repülőgépet,1F-15 repü-
lőgépet,3 B-52 repnlőgépet. Jelenleg is dolgoznak még 1 KC-135 repülő-
gépen, I F-l6 repülőgépen.

Ez volt némi áttekintés arról, amit tettünk és most néz^)kmeg, ezt
hogyan csináltuk. A 80-as években a logisztikai szolgá|at megkez,dte az
elavult számítógépesített menedzselési rendszereink korszerűsítését.
Ezekből összesen 24 nagyobb rendszer volt, ame\ek átfogták a logiszti-
kai szolgálat néry fő terűletét, a követelményeket, a beszerzést, azelosz-
tást és a karbantartást. Beruháztunk egy keveset hardverbe, annál többet
szoftverbe. Mivel egy{ajta "adatfi)g4őségi" szervezet vagyunk, a korsze-
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nisített számítógépesített rendszereinket a kóvetkező feladatolcra teruez-
tiik

- a fegyverrendszerek menedzselése,

- a meglévő források és azok holléte láthatóságának biztosítása,

- a szerződések automatizálása,

- olyan új helyzetekre való rugalmas reagálás biztosítása, amelyek
harci ellátást szükségeltethetnek,

- (szülrség esetén) várallan tervezési képességek biztosítása.

Ismételten hangsúlyozom, hogy a logisztika korszerűsítése bőven ki
fizetődött. Felhozom példaként a készletellenőrzési és elosztási rend-
szerünket (SC &D). Bár ennek a rendszernek a teljes használatba vételét
csak 1991 közepére irányoztuk elő. A rnódosítását hamarabb befejeztük
és a Sivatagi Vihar már ki is próbálta. A rendszer azonosította a Szaúd-
Arábiába irányított anyagot és lehetővé tette annak kiadását még a szo-
kásos ellátási igények kitöltése előtt. A szállítási időt napokról percekre
csökkentette. Nagymértékben növelte a képességűnket a tartalék alkat-
részkészletek ellenőrzésére és azoknak az elosztási vonalakra történő
továbbítása kivételes gyorsasággal megtörtént, Egy más rendszer, neve-
zetesen a fegyverrendszerek menedzselésének az információs rendszere
(WS MIS) elsődlegesen arra készült, /rogl;

- értékelje, mely repülőgépek hadrafoghatók,

- mennf ideig vehetők igénybe karbantartás nélkül, és

- milyen alkatrészekre van szükég a nem hadrafogható repülőgé-
pekbez. Ez is naglszerúen működöa.

Ezeknek a rendszereknek szükségszerűen rugalmasaknak kell len-
niük. Ezt tettük lehetóvé, hogy a rendelkezésre álló adatbázis igénybe-
vételével ki tudtuk fejleszteni a légierő logisztikai információs sorának
nevezett prototípu§t. Ez a prototípus perceken belül szolgáltatta az el-
látmányokról sóló információt. Kapásból közölte bármilyen igényelt al-
katrészről, hogl:

- hol található,

- mikor érkezett,
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- milyen konténerben van,

- a szállító kónténer hol található.

Fel tudtuk ismerni a potenciális szűk keresztmetszeteket és a Siva-

tagi Viharban az anyagokat átirányíthattuk olyan egységekhez, amelyek-

nek sürgősebben és fontosabb feladatok végrehajtásához volt szükségük.

Ez az eliő ilyen eljárás volt a logisztika tartományában. A Sivatagi Vihar
biztosította a helyzeteket az ilyen sikerélményekhez. Miközben a repü-
lőgépeink és íakétáink fölényes technológiája nagyon hozzászokott a

hatóiás hírekhez, a légi logisztikai központjaink nagyon szorgalmasan

ügyködtek a kulisszák mögött, tökéletesítve a technológiátés a logisztikai
biztosítást más területeken.

Az egyik technológia, amely kivételesen jó hírnevet s zeízett, a több-

személyeq időszakos hűtőrendszer volt. San Antoniói légi logisztikai köz-
pontunk, valamint a légierő brooki bázisa emberi rendszerekkel foglal-
iozó osztályának közös tervezésével készült. A Sivatagi Pajzs kezdetén
ez a hűtóréndszer még csak a kutatási és fejlesztési állapotban volt. A
rendszerszolgálat meggyorsította ezt a kutatási és fejlesztési erőfeszítést,

mi pedig meggyorsítottuk a szerződést. Biztosíthatom Onöket, hogy ez a

hűiőmeltény iagy megkönnyebbülést jelentett a homoksivatagban. A ne-

warki méréstani központunk is rugalmasan dolgozott, hogy kifej|esszen

egy telepíthető laboratóiurnot a íepúlőgépeken használatos méróműsze-

rói hitélesítésére. A laboratórium egy sor olyan utánfutóbál áll, amely

könnyen berakható repülőgépbe és tet§zés szerinti he|yre szál|ítható az

igényektől függóen. A Patriot ütegek telepítésének beméráéhez is al-

kilmazták. A lőszerszolgálati központunk odaadó munkával, éjjel-nap-
pal szállította a lőszereket, éjjel-nappal dolgozott, hogy a nagypontossá-
gú lovedékek és bombák ketlő időben eljussanak a fogyasztókhoz. Bizo-
nyára ismertek a Sparrow, a Sidewinder, a Maverick, a GBU 27 és

az"Okas lőszerek" technológiája, amely bizto§ította, hogy "beletaláljunk a

kéményekbe".

Milyen szerep eljótszása várható a technológiától a jövőben, kiilönös
tekintettel az űj szolgalatunl<ra? Salk§égtelen hangsúlyozni, hogy a válasz
költségvetési iűggőségu. Ez az új§ág ugyanaz, mint az Oböl-háború előtt
volt - á védelem leépítése tény. Az elkövetkező néhány évben tanúi le-
szűnk a haderő vietnami háború befejezése óta nem tapasztalt csökken-
tésének. A jelenségek, a hidegháború befejeződése, a fenyegetés, a nem-
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zetbiztonsági környezet és hazai prioritások változása, mind-mind alátá-
masztják e_zeket a döntéseket, A Varsói Szerződés február 25-én, két
iTp.ul "? 

Öböl-háboí befejezése elótt feloszlott. Ez az esemény még
több hitelt nyújt annak a ténynek, hogy nem érezzük többé szüIrségésnek]
hogy az eróinket a szoüet fenyegetés ellensúlyozásáho z mére7ezzik,
ahogyan ez az elsődleges biztonsági aggályunk 45 éven át diktálta. Hatá-
rozottan karcsűítani fogják a légierőt. A jelenleg 3ó vadászwing helyett
26 marad,. A hadászati bombáók számát az 1990. éü 268-íóI t9i5-iE
181-re csökkentik. Ez tüközni fogja a B-526 modell elkövetkező né§
évben történő kivonását. A szemétyi áIlomány létszáma az 1985. évi igű
magas 2,2 millióról 1995-re 1,7 millióra mérséklódik.

A kisebb légierő nllvánvalóan rzerényebb költ§égvetest jelent. Az
előrejelzések szerint a haderónem 1995. éü költségvetésének reális vá-
sárló ereje 35 Vo-kal lesz alacsonyabb az 1985. éi szintnél. A leépítá
1z,onlan nem jelenti azt, hog, üsszatérnek a 70-es év ek''üreges'' erőihez.
A légieó képessége nem csökken. Eppen ellenkezóle g, meg akarjuk őrb-
ni a technológiai vezető szerepünket, és mindenekelőit a légtérben és a
világúóen lépünk nagyokat elóre. Ennek eléréséhe z az 1992-re előirány-
zott költségvetáben a kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre és értékelésre
10 %-kal többet fordítunk az 1991. éü szintnél. A költségvetés lehetóvé
teszi, hogy 1992-ben 7 C-77 trinrájű hadászati szállító repülőgépet sze-
re?ünk be, 1993_ban pedig további tizenkettőt. Azt is tervezzük, hogy
1995-ben a költségvetés lehetóvé teszi 13 82 csúcstechnológiával feká
relt bombázó beszerzesét.

A védelmi miniszter szerint '2 légierő többet költ majd a feglverek
kutatására és fejlesztésére, kavesebbet a tényle7es beszerzésre. Ez az évtbed,
inkább a fejlesztésé lesz, mint a íermelésé". Ez a fejlesztés taíta|mazza a
csúcsteljesítmény,ri számító képességek és az elektronikához, gázturbinás
hajtómúvekhez és repülőgép-sárkánykomponensekhez szükséges töké-
letesített anyagokat, Logisztikailag ez aztjelenti, hogy folytatódnak azok
a trendek és tanulságok, amelyek a Sivatagi Viharban kezdődtek el. Ne-
vezetesen arról van szó, hog5l miként lehetne csökkenteni a logisztika
méretét.

Jó példa erre a mozgó elektronikai teszteló berendezés vagy aho-
gyan rövidítve mondják, a METS használata az F-15 biztosításiítoz. A
tipikus megoldás szerint egy F-15 repülőszázad által szükségelt légi szál-
lítási kapacitás egyenlő 18 C-141 szál|ítőgép teljesítményével. Csúpán a
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közbeeső Aüonikai (repülőgép-elekrtonikai) Álomások (AIS) szállí-
tása 5 C-141-est igényel. Ezek az állomások az F-15 harcászati elektro-
nikai hadviselési rendszer teszteléséhez szükségesek. Ezenkívül a telepí-
tés helyén az üzemeltetéshez kellenek még

- avionikai közbeeső raktár,

- elektromos szabványkészlet (kalibráló berendezés),

- légkondicionálás,

- óvóhelyek,

- elektromos áram,

- 85 technikus az üzemeltetéshez és karbantartáshoz.

Az állomásnak együtt kell települnie a századdal - ezáltal nagyobb a

sebezhetőség - és az első naptól kezdve jártas technikusokra van szüksé-
ge. Ennek a régi rendszernek a használata arra utal, hogy az elmúlt 40
évben nem sokat fejlődtünk. Akkor ugyanis Winston Churchill, a légierót
jellemezve a következőket írta:."Bármilyen furcsdn hangzik is, a légierő a
Iegkevésbé mozgekony haderőnem. A repülőszázad uglan néhány órán be-

lül eléi a rendeltetési helyét, de telepítenie kell raktárakat, iizemanya4ot,
tartalék alkatrészeket és műhelyeket, amihez hetelcre van szüksége".

A Sivatagi Vihar alkalmat teremtett annak az ellenőrzésére, hogy
miként működik az új, mozgő tesztelóberendezés. A logisztika mérete
jelentősen csökkent. A légiszállítási ígérly 2 C-74l,essel csökkent. Az új
berendezés arra is alkalmas, hogy teszteljen 15legáltalánosabb csereegy-
séget rövidebb idó alatt, mint a régi AlS-rendszer. Továbbá bármilyen
helyen működhet és sokkal kevesebb kezelőre van szüksége. De ez csak
egy dolog- Számos más logisztikai csatorna is feltárás alatt van. Amlizá-
lunk minden j avít ási íolyamatoí azzal a szándékkal, hogy csökkentsük a
megrendelésihajó záslszá||ítás folyamatát, valamint a bázisjavítás ciklusát.
Finomítjuk a vegyes wingek biztosításához szükéges logisztikát. Ugyan-
akkor továbbra is hangsúlyozzuk a megbízhatóságot és a fenntarthatósá-
got (R & M), mert a végtermék és a sárkány esetében ez a legfontosabb.

A technológia növekvó hangsúlyozása és a már elért technológiai
vívmányok megőrzése mellett a haderőnem továbbra is nary gondot for-
dít az oktatásra. Támogatjuk azt a jelenlegi erőfeszítést, amely igyekszik
minél korábban ráirányítani az iskoláskorúak figyelmét a tudományra. A
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légieró is pártfogolja ezt a célirányos oktatást, de nem feledkezik meg a
színkép másik széléról sem. Szeretnénk, ha minél több PhD-énk (a filo-
zófia doktora) lenne. Terveket és programokat dolgoztunk ki, hogy az
évtized végére duplájára emeljük a légierőben a polgári és katonai PhD-
ek számát. Orömmel látjuk a PhD-ket a logisztikában. Szerencsésnek
tartjuk, hogy megnyertük Michael Leahy századost a robot-automatizá-
lási osztály élére a San Antonió-i robottechnológiai programmenedzse-
lési és értékelési hivatalban. Jelenleg a légieró technológiai intézetében
(AFIT) a villamossági fejlesztés docense.

Ha már az AFIT-nál tartunk, hadd térjek ki a szoíWerre. A szofaer
továbbra is egyike azon kivételes dolgoknak, amelyeknél még a kézi ve-
zérlésnél tartunk. Az AFIT felismerte a szoffueroktatás szükségességét.
AB-2 bombrázó repülését a szoftvernekköszönhetjük. A logisztika egyT e
inkább függ a szoftvertől, különö§en a karbantartás tartományában, kö-
vetkezésképpen az AFIT szoftverfejlesztési tanfolyamokat indít.

Most pedig néhány szót a légierö rendszereinek és logisztikai szolgá,
Iatának integróciójáról. Ez is jelenleg reagál a védelmi szükségletek és

köttségvetési realitások megvá|tozására. Ez képezi a következő logikai
lépést a haderónem néhány éve tartó átstruktúrálásának és áramvonala-
sításának állandó folyamatában. Miként a légierő minisztere mondotta,
^Az ídőzítés jó". Az integrálás alkalmakat nyújt az üzleti ryakorlatok és

szervezeti struktúra javítására. Növelni a foryasztók segítését és a tech-
nológiai folyamatban történő alkalmazását. A célunk eg5l erősebb had-
erőnem építése a két szolgálat tehet§égeinek és képességeinek integrá-
lásával és mindkettő erősségének szinenergisztikus alkalmazásával. A
szándék lényegében a jelenlegi gyakorlat jaűtása olyan teljesen integrált

fegwenendszer-menedzselési folyamattal, amely a "bölcsőtől a síri§' felfu,
gdsra támaszkodik

A légierő anyagi szolgálata eglséges arculatot mutat majd a foryasz-
tóinknak és olyan egységes vezetést, mint a harcászati és hadászati légi
parancsnokág. Átfogia majd az irrteglőlt feryverrendszer menedzselés
minden aspektusát, megteremti az elszámolhatóság és a felelősség ülá-
gos vonalát, ami a fogyasztók érdekeit szo|gálja. A céIjaink mindenekelőtt
a fogasztók szül<ségleteinek kielégítését szolgáljók Arra is el vag5runk kö-
telezve, hogy javítsuk a gép szolgálatát és továbbra is fejlesszük a repü-
lőgép- és világűri technológiát minden logisztikai szükégletének kielé-
gítésével.
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Az új szolgálatba beépírjnk a futóIis minőségi menedzselás iránti köl-
csönös elk<itelezettségünket. A minóség serkentés marad és továbbra is
hangsúlyozzuk a kiváló partnerségi látomásokat. Hadd emeljem ki, hogy
a totális minóség menedzselése nem azonos a jelenlegi menedzselési fi
lozófiával, haneá kizárólagosan a mi menedzsélési filózófiánk. Ószintén
felkaroltuk azt. Az embereink bükzék a termékeikre és teljesítményük-
re. Miként a minóség egyik védnöke egy alkalommal mondotta: '§zaya-
tolnunk kell a minőség moráIis dimeruiójót ... Erényként kell azt elismemi
- olyan dologként, amelyet önma4áért, nem pedig valamiféle profitáló stra-

tégiáér,t keII elémüil&". Közel állunk ahhoz, hogy elérjük ezt a felfogást.

Egpéges szolgálatként, ahol csak lehet továbbra is törekszünk a áa-
tékonysúgra és szabványosításra. Ehhez keresni fogjuk a technológia lé-
gierő és a repülőgép-ipar közötti átadása megkönnyítésének módját. Jó
példa erre az olyan értékelhető program, mint az integrá|t tewezéstbíz-
tosító rendszer. Ezklterjed a"laitilal§" technikai feilesztési informáicóra,
amely a karbantartási, javítási és újrabeszerzái funkciókhoz szükéges
és amely benne rejlik a feryverrendszerek életciklusában. A technikai
tanáesadó csoportunk számos tagia egyben vezető szerepet játszik a re-
pülógépiparban is. Ennek a rendszernek számos potenciális előnye van,
de a legfontosabb az lesz, hogy közvetlenül hozzájárulhatunk azokhoz a
kritikus adatokhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlesztési, gyártási és

konfigrációs menedzseléshez. Ez pedig határozott előny ahhoz a jelen-
legi gyakorlathoz viszonyítva, amely a gyakran elawlt mikrofilmrajzoka
és technikai megrendelési okmányokra támaszkodik, Es ami a legfonto-
sabb, a légierő személyi állománya már megkezdte ennek az "obnány-
mentes" íecbnolőgiának az alkalmazását ahhoz, hogy közvetlenül továb-
bítson adatokat a sz.eruődőtő| alégi logisz_tikai központjainkhoz, jelentő-
sen növelve ezáltal a hatékonyságunkat. I5l tehát a számítógépes segíté-
sű beszerzés és logisztikai biztosítás (CAI§) már működik,

Befejezésül megernlítem, hogy a Sivatagi Vihar szemléltette a ter-
mékeink megbízhatóságát és fenntarthatóságát. A technológiánk elsó
osztály,ri és valóban versenyképesek vag5runk a ülágpiacon, de nem pihe-
nünk a babérainkon. Továbbra is keményen kell dolgoznunk. Nem lát-
hatjuk előre, hory milyen védelmi válságot hozhat a jövó, de azt tudjuk,
hogy a technológiai éllovas szerepének megőrzéséhez lépést kell tarta-
nunk a háborús feg5rverek gyakran ryors váItozásával. Miként az elnök
mondotta: "Istennek háIa, hogt amikor a scu.dok jötteN lzrael és Szaud-
Arábia nepe és a koalíciónk derék erői, inkább a sajót tevékenységükkel
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altalmaztók az életiikat mint u elrettentés valamiféle etuont elméletéve!'.
Mi, a légierőben jogosan vagyrrnk büvkék a repülógép- és űrhajózási
iparunk termékeire és készenáüunk a"Kvóló Partlerse!' fo_$tatására.
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