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A tiizétségi eszközök fejlesztése nem egl eglszeríÍ folyamut, anely
spontdn módon mííhödik, hanem egl elóre temezett, meghatórozott célok
(harcószaÍi" technihai, gazdasógossdgi) elérése érdekében elindított ter'
vezési és kivitelezési ciklusból tÍlló folyamat, amelyneh a végén egt olyan
modern esz.köz keriil kialakításra, amely a kor, illetve azt kissé meghala-
úó, követelményeknek tesz ekget E folyamatnak vannak bizonyos elvei,

amelyeket mindenfejksztő szem előtt tart.

A fejlesztés (korszerűsítés) általános elvei

lvllnt an a korábbiakban láthathrk' a kiilÍiildi országok szárazfoldi
erőinek tiizércsapatainál is zömében nem teljesen új fejlesáésű tiizérségi
lövegek, hanem modernizált/korszerűsített lövegek állnak szolgrálatban.

Ezek köziil jó néhány eszköz alaptípusát az I960-as években hoar{k létre
(lásd amerikai M109, Ml10).

Ahhoz, hogt a korszeríi tüzérségi lövegek mintegt 20-30 éven kereszÍül
- hadrafoghaÍó óllapotban - szolgólatban tarthatóak kg7enek, rendsze-
res időközönként korszerűísíteni kell azokaL Egyetlen ország sem enged-

heti meg magának, hogy folyamatosan a legújabb fejlesztésű, legkor-
szerííbb tÍizérségi lövegeket állítsa szolgálatba, a felújításra és korsze-
nisítésre szorulókat pedig kiselejtezze. Ez eddig sem volt így, és ezutiín
sem ezt az utat fogi,ák választani még a leggazdagabb országok sem.

Másrészt egy teljesen új ttizérségi harceszköz kifejlesztése' a prototípusok
elkésátése, a csapatpróbrák elvégzése, a gyirtás előkészítése és a sorozat-
gyrártás beindítasa nem csak költséges, hanem időigényes is. Általában a

fejlett országokban is 5-10 év telik el a fejlesztés előtt álló új har.ceszközzel
szemben támasztott igények megfogalmaása és a sorozatgyártás bein-
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ditása között. Ennek ellenére vannak új fejlesáések is, amelyek sorián

igyekeznek felhaszrálni a miír kész, kifejlesztett rendszereket is.

A ti.izérségi esz,közök generációváltásai közötti időszakban a kutatók-
fejlesztők és tervezők egy része az éppen szolgálatban álló tiizérségi lö-
vegek idoszakos, soron következó korszerűsítési lehetőségeinek kidol-
gozásával, azaz a műszaki-technikai fejlesáéssel a harceszközök har-
cászati lehetőségeinek szintentartásán vagy növelésén munkálkodik.

Egl adott tiizérségi harceszköz korszerűísítése a 25-30 évnyi szol-
gálati időszakot tiglelembe veve óItalóban 6-10 évenként következik be.

Ez azt jelenti, hogl 2-3 alkalommol hajtanak végre jelentősebb kor-
szerűísítést a lövegeken. Ezen természetesen nem azt kell érteni, hogy egy-
egy löveget az etőírt futásteljesítnény, lövéssám stb. utrín alaposan
átvizsgálnak és felujítanak, hanem a fegyverrendszer típus valamennyi
tagsátt (vagy legalábbis a többségét) 'íj, az e|őzőnél korszeníbb fődarabok-
kal, részegységekkel, fegyverzettel és kiegészítő berendezésekkel szerel-
nek fel. Az új berendezések beépítése következtében javulnak az adott
ttizérségi eszközök múszaki paraméterei és harcászati lehetőségei.

A lövegeh korszerűísítéséhez hasonlóan végzik a tüzérségi lőszerek
korszeríísítését, illene itjabb és íjabb hagomónyos rendeltetésíÍ lőszer-
típ us o k k ifej le szté s ét is.

A fejlesztések soriín a megvalósítás útja többféle lehet, attól fiiggően,
hogy az adott típusú eszközből miír van elkésziilt fejlesztés vagy nincs,
illetve önállóan akarjrák a fejlesztést megvalósítani vagy közösen más
fejlesztőkkel.

Az önálló fejlesztések (egy ország) sorrán is több vállalat közösen
fejleszti ki az adott eszközt, mivel olyan vállalattal egyetlen egy ország
sem rendelkezik, amely képes a lövegcsőtől az aIvázig, minden fődarab
gyétrtására.

A fejlesztések zöme kooperócióban zajlik, tehdt a fejlesztéssel jdró
költségeket a résztvevők egruÍs közötL Ez lehet konkrétan a

frnanszírozds megosztósa" de lehet olyan típusú szerződés keretében is,
amely n ek s or ón az e gl es fődar ab o k, s zer k e zeti e gl s ég e k fej le s ztés é t mós -
ruÍs orszóg végzi el.
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A korszenísítések soriín lehetséges olyan megoldás, hogy a korszerÍi-

sítő ország egy másik országtól vásrírolja meg a neki sziikséges fődarabot

(löveget, alvázat) és azt építibe az áIta|a fejlesztett eszközbe.

Lehetséges megoldásként jelentkezik az is, amikor más ország rendel-

kezik olyan korszerusítési technológiával, amellye| az adott ország esz'

közparkja is korszeriísíthető. Ilyenkor lehetséges a részegységek kooperá-

ciós gyártása.

osszességében afelsorolt módokon (utakon) kívül még naglon sok-

féle tehetséges, de az alapvető elvet kell követni, nem érdemes annak a

fejlesztésével foglatkozni, és abba pénzt fekteni, amit ruÍr mások kffi-
lesztettek. Sokkal gazdasdgosabb azt dtvennL

A külÍ?'ldi fejlesztések és megvalósulásuk útjai

A tiizérségi eszközök fejlesztésének útjót, néhóny konkrét példón

keresztiil b emutatva, megp őziídh etiink, hogl nincs kizór ólagos érv énny el
bíró módszen Mindeneg)es' fejlesztésben résztvevő orszdg más-mús

oldalról közelíti meg a probléftuÍt, és ruÍs'mós módon oldja meg.

Az Ericson Radar Electronics a Nordic Electronics systemmel
együtt kezdte meg 1988-b an a svéd és a norvég feglveres erők részéte az

ARTHUR (ARTillery Hunting Radar) ttizérségi lokátor fejlesztési mun-

káit. Ez a lokátor a megfelelő hatótávolságú, ttízgyorsaságú és mozgé'
konyságú lövegek mélységi tiimezető rendszere. A kíserleti minta vizs-
gáiatai 1992-óta sikeresen folynak és a gyártás tervezett időpontja 1997.

A ttizérségi lokátor rendszert egy lránctalpas járrrű különleges vál-

tozataiba építik, ami megfelelő mozgékonyságot kölcsönöz minden terep-

viszony között. A rendszer lokátor részében több egység közös lesz a

GIRAFFE 50 AT felderíto lokátonal. Ez a megoldás az árat jelentősen

csökkenteni fogja. Az ARTHUR ttizerségi lokátor hatótávolsága 20-30

km' ami megfelel a mélységi csapás feladatainak, az a1ka\mazott löve-

geknek (Bofors 77A,77B tarackok) és lövedékeknek (közelségi gyújtóval

szerelt kazettés és végfázis-irrányítású lövedékek).
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Az ARTHUR jellemzői köZiil a legfigyelemreméltóbb, hogy a
tíizvezetési feladatokat a saját tiizérség szátmára képes önműködően meg-
oldani, ami automatikus indítást, detektálást, szátmitást, a tiizelőállások
telepiilési helyének megbatfuozását, valamint az adatoktovábbítását jelen-
ti a mélységi csapásmérő lövegekhez. A becsapódási helyek meghatfuozá-
sa is igen gyors folyamat.

A német_brit-olasz kooperációban gyártott FH-70 típusú 155 mm-
es vontatott tarack korszeriísítését 1995_ben kezdték meg Németorszátg-
ban. A Rheinmetall cég által gyiártott FH-70R változatotLl4í-os űrméret-
hosszúságú csővel szerelték fe| aL/39-es helyett, melynek következtében
a maximális lőtávolság eléri a 36 000 m-t. További lőszer-korszerűsítéssel,
amely a DM 652-es növelt hatótávolságú lőszert jelenti, elérték a 40 000
m-es maximális lőtávolságot. Minden fejlesáést úgy végeztek el,hogy az
megfeleljen az USA, UK, olaszország és Németország között 1986-ban
létrejött négyoldalú ballisáikai egyeznénynek (NBMR 39).IJgyanez a
lövegcső kerül beépítésre azúj fejlesztésű PZH 2000 önjaró tarackba, csak
Ll52-es űrmérethosszal. A tarackkal a NATo-ban rendszeresített vala-
mennyi szabvdnyos 155 mm-es lőszer kilőhető az amerikai lézeriró-
nyításít Cooperhead CLGP lős7er, tovtÍbbtÍ a DM Art 155-ös, szenzoros
gltűjtósti lés azAPGM hővezérelt, nag) pontossdgú önróvezető lőszer is.

A hagyomrányos töltetek fe|váhásara és a lövés mtiveleteinek gyors!
tásáta a német Rheinmetall cég kifejlesáett egy moduliáris töltetrendszert,
az MTLS-t (Modulares Treiblandungs System). A töltetrendszerhez- amely-
et 8 zőnára osáottak fel- 3 bázisú lőport használnak' A rendszer hrírom
különálló részből tevődik össze (1-2, 3-7 és 8-ás zóna).

Az amerikai Atlied Bendix Aerospace és a német Rheinmetall
GmbH hadiipari vállalatok fejlesáették ki a 155 Ínm-es ttizérségi löve-
gekből kilőhető, kumulatív töltettí príncéltörő, végféuis-trányításű. gráná-
tot' A kooperáció során a németek a griárráttestet (ballisztikai kúpot és
kumulatív robbanótöltet), míg az amerikaiak a milliméteres hullámtar-
tományban működő irányítórendszert és annak tartozékait fejlesáették ki.

A közös fejlesáés nyomián egy olyan ,lintelligens,, lőszer került
kialakításra, amely a ttizérségi lövegek teljes lőtávolságan egy méteren
belüli találati pontossággal tovább bővíti a tábori ttizérség príncélelhárító
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feladatokra történő bevonásiínak a lehetőségét, és a lézertényttású Coo-
perhead grrínátok mellett lehetővé tesú a üávoli práncélozott pontcélokra
való tiizelést.

A grénát ballisztikai kupjában helyezték e| avégfáns-irányítású rob-
banótestet, a grénát lefékezését' a ballisztikai kúp leválasztását biztosító
ejtőenryőt és az e folyamatokat biaosító időszerkezetet. A robbanótöltet a

röppálya legmagasabb pontjrínak elhagyása után válik el a ballisáikai kúptól.

A gránát robbanóteste lényegében egy kisméretii, a milliméteres rá-
dióhullám-tartományban működő lokátor adóból és vevőből (keresőfej),

elektronikus vezérlőrendszerből, robopilótából, mozgatható kormánysi
kokból (stabilizátorok), tápegységből, a kumulatív töltetből és a gyújtó-
szerkezetből á1l.

A grrínát legfontosabb része a milliméteres rádióhullrím-tartomrínyban
működő irrányító rendszer, amely a céltertiletet lokátorként tapogatja le és

a célfelderítésre, illetve az irányításra a visszaverődött hullámokat haszrál-
ja fel, ami egy hátránya is, mert megfelelő zavaró-berendezésekkel jó hatás-

fokkal lehet zavarni.

Kanadai, brit és amerikai cégek fejlesáették ki a 120 mm-es AMS
önjáró aknavetőt. Korábban ilyen ttÍzeszközök kialakításakor az aknavetőt
gyakran a hordozójrírmű kiizdőterében vagy az alván hátsó részén helyez-
ték el. Ezze| szemben napjainkban egyre inkább megfigyelhetó olyan
fejlesztési iriíny is, amely az ak'navető piáncéltoronyban való elhelyezését
tartja sziikségesnek, mintazAMS esetében is. Így azakaavetóképes lapos
röpprílyával - tehát közvetlen irányzással - pusztítani célokat és többcélú
fegyvertípusnak sziámít. A práncéltoronyba beépített 120 mm-es simacsövú
aknavető lőtávolsága 9000 m, ttizgyorsasága pedig 8 lövés/perc. A Royal
ordnance brit cég volt felelős a kifejlesÍéséért.

A lőelemek pontos meghatánozását az amerikai Delco cég által kifej-
lesztett ttiz-lezetó rendszer teszi lehetövé, mely nappali és éjszakai irány-
zékot, lézertávmérőt, meteorológiai viszonyokat érzékelő és mérő beren-
dezést és ballisztikai lőelemképzőt foglal magába. Ehhez kapcsolódik a

GPS rendszer, mellyel az önjáró aknavető helyzetének megltatfuozása
mellett a harcjármű hossáengely-irrányszöget is meg lehet állapítani.
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Az amerikai Martin Marietta cég által kifejlesáett 120 mm-es ön-
jráró aknavető, amely a TMUAS típusjelzést kapta, modul-tervezésben
készült. Ez lehetové tesá, hogy a felhasmáló követelményei szerint alakít-
srík ki. A práncéltoronyba beépített aknavetőt mind lánctalpas, mind kere-
kes alvázra lehet telepíteni. Az egyik verzió szerint fegyverzetként a német
Mauser cég MMT 120 mm-es aknavetőjét, a másik szerint a francia
Thomson Brandt |/Q mm-es L20 2R 2M típusú aknavetőjét építenék be.

Az aknavetőhöz itt is a megosáott lrányzásű tilzfe|adatok végrehajtását
biztosító tijntezető rendszer kapcsolódik. Az aknavető minimális lőtávol-
sága 300 m, a maximális pedig 10 000 méterig terjed.

olaszország az Egyesült Áilamoktól olyan Ml09-es önjráró tiizérsé-
gi lövegeket vásárolt, amelyekkel nem rendelt lövegcsövet. Az eszközök-
höz a lövegcsöveket az oTo Melara cég fejlesztette ki és építette be. A
lövegcső l55 mm_es Ll39 ixméret-hossáságú és ballisáikai tulajdon-
ságai megegyeznek az FH-70 vontató lövegével, ezért annak lőszerével és

azMl}7-es lőszerével is tud tiizelni. AzLI5 típusú lövedékkel azM109L
típusjellel ellátott önjríró löveg24 000 m_ig, rakétapóthajtás esetén 30 000
m-ig ttizel.

Az amerikai M109A6 kifejlesztéséért a BMY (Bowem-Me-
Laughlin-York) Combat System volt felelős. Az M109A6 tornyát a BMY,
az a|váa fejlesáését a Letterkenny Army Depot cégvégezte. Ezen kívül a
BMY az M109A6 fejlesztési progÍam sorrárr együtbntiködött az izr:ae|i

Alliant Techsystems (tiízvezető rendszer), GE (fedélzeti diagnosztika,
prognosztika), a német Sondertechnik (lőszertlároló és töltőberendezés),
ECC (kiképzési anyagok) és a Carrier céggel az ABV-rendszer kialakítása
érdekében'

Összességében mególlapítható, hogl a külJöldi fejlesztések a minél
hatékonyabb tüzérség kialakítlÍslÍt szolgtÍljtík. Ez azt jelenti, hogl növek-
szik a tíízvezetés automatiztíltsóga, a lövegek maximális lőttívolsóga (a

lőszerek fejlesztésevel) és nem elhanyagolható, hogt olyan eszközöket

fejlesztenek ki, amelyek többcélúak (önjóró aknavetők) és mdr meglevő
eszközöket hasznólnak fel erre a célra Minden fejlesztés kooperációban
késziil, lehet az hazai vagl mós orszóggal egütL
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